
يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

I

يوادنهلا يلع نيسح أ-

ليعافملا ـ تابوصنملا

ةيبرعلا ةغللا

، هبئان وأ لعافلا و لعفلا : نييساسأ نينكر نم ةيلعفلا ةلمجلا نوكتت : ليعافملا
عفري يذلا وه هنأ انيأر دقف ، ةيبرعلا ةغللا يف لماوعلا لصأ وهف لعفلا امأ
متت نأ ...والدب فرظلا و لا وحلا لوعفملا بصني يذلا وهو ، هبئانو لعافلا

دعب ةلمجلا جاتحت دقو . لقتسم ىنعم ىلع لدت يك اهينكرب وأال ةيلعفلا ةلمجلا
الت ضف تاملك لمعتسنف . يساس األ ىنعملا ىلإ اهفيضت ةيفاضإ ٍناعم ىلإ كلذ
. لقتسم ىنعم ةلمجلل يقب تفذح نإو األلو، ىنعملا نع ةلضف ؛ألاهن تادئاز
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هب لوعفملا

كانه هب، لوعفملا عاونأ تددعت ،و لعافلا لعف هيلع عقي يذلا هب:ام لوعفملا و
ثالةث بلطي لعف كانه ،و نيلوعفم بلطي لعف كانهو ، ادحاو ال وعفم بلطي لعف

هلعاف ىدعتي ؛ألهن ايدعتم عفال ىمسي هب لوعفملا بصني يذلا لعفلا .و ليعافم
وأ عفالالامز ىمسي يذلا الو وعفم بلطي ال يذلا لعفلا سكع ىلع . لوعفم ىلإ

لوصولا نع زجاع رو صاق ألهن ،وأ طقف لعافلا يف عفرلا مزلي هلمع ؛ألن ارصاق
. لوعفملا ىلإ

: لوقتف ال، وؤم وأ احيرص امسا نوكي دق دحاولا هب لوعفملا و

.( َسردلا ُتمهف )
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : سردلا

.( هئفاك نأأ بغرأ )
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : بغر أ

انأ. هريدقت
. بصنو يردصم فرح نأ:

ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : هئفاك أ
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ابوجو رتتسم ريمض لعافلا هب.و لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا انأ.و هريدقت

. هتأفاكم بغر :أ ةلمجلا ريدقتو
هب، لوعفملا يف بصنلا لمعي يذلا وه : لعفلا

يه: ، لوعفملا يف لمعتو لعفلا نع عرفتت تاملك -
.( ٌدومحم فيضلا كمارك :(إ لوقتف : ردصملا -1

حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : كمارك إ
. هيلإ فاضم رج لحم يف

." ردصملا وه هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : فيض لا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دومح م

لأب، انورقم نوكي نأ طرشب هب لوعفملا يف بصنلا لمعي :و لعافلا مسا -2
: لوقتف

.( ةحرابلا سردلا ظفاحلا وه )
. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ظفاح لا
. لعافلا مسا هيف لماعلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : سرد لا

. بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم نامز فرظ : ةحرابلا
يه: ، طورشب لمع لأب انورقم نكي مل نإف

ىلع: دمتعي نأو لا، بقتس وأاال لا حلا ىلع لدي نأ
. اًباتك بلا طلا ٍرتشم لثم:ام ، يفن -

." لعافلا مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
؟ اًباتك بلا طلا ٍرتشم له : لثم ، ماهفتسا -

." لعافلا مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
. اباتك حفصتم لثم:خٌدلا اربخ، لعافلا مسا نوكي -نأ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : حفصتم

." لعافلا مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
، فوصومل ةفص لعافلا مسا نوكي -نأ

. اباتك الً ماح فطالً تيأر لثم:
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيأر

. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم فطال:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ةفص :ً ال ماح

." لعافلا مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
، لعافلا مسا اهب لمعي يتلا طورشلا هبب لوعفملا بصنت يهو : ةغلا بملا ةغيص -3

لثم:
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. هترسأ َءابعأ ٌلا َّمَح األب
." ةغلا بملا ةغيص هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ءابعأ

. باتكلا كَنود لثم: ، لعفلا مسا -4
ريمض هلعافو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا : كنود

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : باتكلا

، دحاو لوعفمب يفتكت ال لا عفأ كانه : نيلوعفم بلطت يتلا لا األعف
: عاونأ يه ، نيلوعفم بلطت لب

- سبلأ - اسك - بهو - حنم - ىطعأ لثم:( ، ءاطع اإل ىنعم ىلع لدت لا عفأ -1
. اًباتك خًادلا ُتيطعأ : لوقتف ،( صقن – داز - ىَّمس

ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيطعأ
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم خًادلا:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم : اباتك

فرعتو ، راكن واإل كشلا و نيقيلا ك بلقلا ب ةلصتم اهيناعم : بولقلا لا عفأ -2
بولقلا لا عفأو ، ربخو أدتبم امهلصأ نيلوعفم ذخأت يهو ، اهتاوخأو نظ لا لا عفأب

: نامسق
: يهو ، نيقيلا ىلع لدي مسق -1
. ريخلا ليبس ةقدصلا ُتملع َمِلَع:

ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : ةقدصل ا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ليبس
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ريخ: لا

. ريخلا ليبس ةقدصلا تنقيأ ىنعمب

." دماج رمأ لعف : هبرعنو رمأ، لعف إال لمعتسي ،وال ملعا ىنعمب ملعت و"
يهو : ناحجرلا ىلع لدي مسق -2

ًاقداص كلا خإ ُلا َخِإ
. اقيدص دومحم ُّدُعَأ وأ ُتددع َّدع:

.{ ِراَرْشَأْلا َنِم ْمُهُّدُعَن اَّنُك اًلا َجِر ىَرَن اَل اَنَل ىلا:{اَم عت قلا
. ةيوق كتحص به به:

. دماج رمأ لعف امئاد بهو
: ليوحتلا ديفتو : رييصتلا لا عفأ -3

اًّداس امهنم لوؤملا ردصملا نوكيو ، لعفلا و ْنَأ وأ اهيلومعمو َّنَأ ىلع لخدت و
. ٌقوفتم دمحأ نأ تننظ : لوقتف ، نيلوعفملا دسم
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ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. بصنو ديكوت فرح نأ:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نأ مسا : دمحأ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : قوفتم
نظ. يلوعفم دسم دس بصن لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و

. مهاو وهف لمع بال حجني نأ نظ ْنَم لا: ثم
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف نظ:

. بصنو يردصم فرح نأ:
. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : حجني

نظ.. يلوعفم دسم دس بصن لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و
نوكي دقو ، ةلمج نوكي ،و ةدحاو ةملك نوكي بولقلا لا ألعف يناثلا لوعفملا

. حاجنلا ىلإ يدؤي دجلا تملع لثم: ، ةلمج هبش
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع

. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : دجلا
ريمض لعافلا ،و لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : يدؤي

وه. هريدقت ازاوج رتتسم
. يناثلا لوعفملا دسم تدس بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ٌةميخو هُتبقاع َلا اإلمه ِمَّلَعَت -
. ًازئاف تننظ ًا خدلا
زئاف. تننظ وأ:خلاٌد

. ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
ريغ لعف وهو ، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ

. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا ،و لماع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ زئاف:

." حجرأ لا فاإلمع نيلوعفملا نيب لعفلا طسوت دنعو "
. تننظ ًازئاف :خدلاا لوقتو

. تننظ زئاف وأ:خدلا
." حجرأ لعفلا رخأت دنع ءاغل "واإل

ةملك دوجو هببسو ال، حم هؤاقبإو طقف اظفل اهلمع لا طبإ هانعمف قيلعتلا جـ-
لمعي أال ةرادصلا ،و ةلمجلا يف ةرادصلا قحتسي امم هيلوعفمو لعفلا نيب لصفت
عاونأ لصافلا .و قلعملا "،وأ عناملا " ىمسي لصافلا اذهو ، اهلبق لماع ةملكلا يف

يه:
. قوفتم ٌ َلخدلا تملع : ءادتب 1-الماال

ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع
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عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
.وخدلا بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ءادتب لخدلا:لاالمالماال

. أدتبم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : قوفتم

ملع. يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. اقوفتم تننظ خدلاا

. قوفتم تننظ وأ:خلاٌد
. ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:

ريغ لعف وهو ، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا ،و لماع

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : قوفتم
." حجرأ لا فاإلمع نيلوعفملا نيب لعفلا طسوت دنعو "

. تننظ ا قوفتم :خدلاا لوقتو
. تننظ قوفتم وأ:خدلا

." حجرأ لعفلا رخأت دنع ءاغل "واإل

ةملك دوجو هببسو ال، حم هؤاقبإو طقف اظفل اهلمع لا طبإ فوه قيلعتلا امأو جـ-
لمعي أال ةرادصلا ،و ةلمجلا يف ةرادصلا قحتسي امم هيلوعفمو لعفلا نيب لصفت
عاونأ لصافلا .و قلعملا "،وأ عناملا " ىمسي لصافلا اذهو ، اهلبق لماع ةملكلا يف

يه:
: ءادتب 1-الماال

. قوفتم لخدلا تملع
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع

عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
ديزو . بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ءادتب لخدلا:لاالمالماال

. أدتبم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : قوفتم

ملع. يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. دجملا نحجنيل تملع : مسقلا باوج يف ةعقاولا 2-لاالم

. لعافو لعف : تملع
نما هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، مسقلا باوج يف ةعقاو :لاالم نحجنيل

. بارع إل
. ةرشابملا ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نحجني

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دجملا
ملع. يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف اهباوجو ةردقملا مسقلا ةلمجو

." دجملا نحجنيل مسقأ تملع انه" اهريدقت ةردقملا مسقلا ةلمج
لثم: ، ماهفتس 3-اال

. بئاغ مأ رضاح أخدلا يردأ ال
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. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ال:
ريمض لعافلا ،و لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : يردأ

انأ. هريدقت ابوجو رتتسم
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح ةزمهلا أخدلا:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : رضاح
. يردأ يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

. لوسك امخدلا تملع وأ-ال-وأ-ْنِإ-: -امب يفنلا -4
. لعافو لعف : تملع

. بارع نماإل هل لحم ال يفن فرح ام:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لوسك

. تملع يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ريخ. األرم لعل يردأ لثم:ال ، لعل -5

. يفن فرح ال:
. لعافو لعف : يردأ

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم خسان ءاجر فرح : لعل
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لعل مسا األرم:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعل ربخ ريخ:

،واأل يردأ يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف اهربخو لعل مسا نم ةلمجلا و
. يرد لعفلا عرا مض دعب " لعل لا" معتسا بلغ
خدلالزاف. َّدج ول ملعأ لثم: ، ةيطرشلا 6-ول

هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ملعأ
انأ.

نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ، عانتم لال عانتما ىلع لدي طرش فرح ول:
. بارع

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف دج:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف خدلا:

. ملعأ يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
قوفتم ل خًادلا نإ ملعأ لثم: لاالم، اهربخ يف يتلا 7-َّنإ

. لعافو لعف : ملعأ
ليعافملا

. بصنو ديكوت فرح نإ:
. ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا خادلا:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةقلحزلا لاالم يه لاالم:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ : قوفتم

. ملعأ يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف اهربخو اهمساو نإ نم ةلمجلا و
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خدلا. أرق باتك مك ملعأ لثم: : ةيربخلا 8-مك
. لعافو لعف : ملعأ

أرق". لعفلل هب" لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا يهو ةيربخ مك:
. هيلإ فاضم : باتك

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف أرق:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف خدلا:

. ملعأ يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
لمعلا نع هل اقلعم نوكي ، هيلوعفم يف لمعلا نع لعفلل اقلعم عناملا نوكي امك -

. دجم وهل خًادلا ملعأ لثم: ، دحاو لوعفم يف
. لعافو لعف : ملعأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم خلااد:
ريمض وهو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ءادتب وهل:لاالمالماال

. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دجم

ملع. أل يناثلا لوعفملا دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
نيدحتم نيلصتم نيريمض األلو اهلوعفمو لا األعف هذه لعاف نوكي نأ زوجي -و
األرم. لاذه ابحم ينُتيأر لثم: ، يبارع اإل عقوملا يف نيفلتخم ىنعملا يف

ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ينتيأر
ريمض ءايلا ،و ةياقولل نونلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. لوأ لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
أل ىنعملا يف نادحتم ناريمضلا "ف ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث لوعفم : ابحم

يناثلا و لعاف ألناأللو عقوملا يف نافلتخم امهو ، ملكتملا ىلع ديالن امهن
." لوأ لوعفم

: طورشب نظ، ىنعمب نيلوعفم بصني ةنيعم عضاوم يف "قلا" لعفلا
. هعاونأب بطاخملا ىلإ ادنسم اعراضم عفال نوكي 1-نأ

. نظلا هانعم نوكي 2-نأ
امداق خلااد نظتأ ؟"يأ: مويلا امداق خادلا لوقتأ لثم: ... ماهفتسا هقبسي 3-نأ

؟". مويلا
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح : ةزمهلا

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقت
. تنأ هريدقت

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم خدلاا:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : امداق
دقو ، ادحاو ال وعفم إال بصني ال هنإف ، ظفلت وأ قطن : ينعي لعفلا اذه ناك نإ امأ

رصنلا قيرط نع ينلأست لثم: ، ةلمج نوكي امك ةدحاو ةملك لوعفملا اذه نوكي
. ىلا بهللاعت َنامي اإل لوقأف

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقأ
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انأ. هريدقت
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : نامي اإل

. نامي :اإل ظفلتأ وأ قطنأ : ةلمجلا ىنعمو
. ٌدجم :خٌدلا ٌّيلع لوقي

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقي
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دجم

. دمحأ زاف : يلع .قلا لوقلا لوقم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف قلا:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف زاف:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دمحأ
. لوقلا لوقم بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

ةلمج نوكي ال هب لوعفملا نإ هب؛ذإ لوعفملا دسم ةداس " لوقلا لوقم " ةلمج

و ملعأ لا( األعف هذه رهشأو : ليعافم ثالةث بلطت يتلا لا األعف
، ةزمهلا ب ناديزم عفالن امهو .( ىرأ

، نيلوعفمل ىدعتي يذلا مِلَع هدرجم ملعأ لعفلا ف

، اضيأ نيلوعفمل ىدعتي يذلا ىأر هدرجم ىرأ لعفلا و

. ريخلل اقابس خلااد َكتملعأ لثم: ، ربخو أدتبم امهلصأ ثلا وثلا يناثلا الن وعفملا و
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كتملعأ

ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
. لوأ لوعفم بصن لحم يف حتفلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم خلااد:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : ًاقابس

. حاجنلا ليبس دجلا ُهُتْيَرَأ -
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتيرأ
ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. لوأ لوعفم بصن لحم يف مضلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : دجلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : ليبس
واإل لا اإلمع ماكحأ نم بولقلا لا عفأ ىلع قبطني ام نيلعفلا نيذه ىلع قبطنيو

. نيقباسلا نيلا ثملا ك لا .فاإلمع قيلعتلا و ءاغل

ا قوفتم .وأ:خلااد قوفتم كتملعأ .وأ:خلااد ًاقوفتم كتملعأ لثم:خلا ءاغل واإل
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. كتلمعأ قوفتم .وأ:خدلا كتلمعأ

. قوفتم َلخلاٌد لعأمكت لثم: قيلعتلا و
يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و لعاف ءاتلا ،و ضام لعف : كتملعأ

. لوأ لوعفم بصن لحم
ديز ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ءادتب لخدلا:لاالمالماال

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : قوفتم

ثلا وثلا يناثلا نيلوعفملا دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ملع. أل

امهلمع لمعتو " ىرأ "و" ملعأ الن" عفلا هيلع لدي ام ىلع لدت ىرخأ عفأاال كانهو
يه: لا األعف هذه رهشأو ، ليعافم ثالةث بصنتف

ربخأ رَّبَخ- - ثَّدَح -أَّبَن- َأَبْنَأ
. احجان ا هاخأ ًادنه تأبنأ لثم:

ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تأبنأ
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم نهاد:
لصتم ريمض ءاهلا ،و ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ناث لوعفم ا: هاخأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : احجان

ة. حجان ادنه تئبُن : لوقتف لوهجملل ةينبم لا األعف هذه لا معتسا واألرثك
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تئبن

. لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم نهاد:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم ة: حجان

: لمجو تادرفم بارعإ يتأي ام برعأ : بيردت
.{ اًروُبْثَم ُنْوَعْرِف اَي َكُّنَُظ أل يِّنِإَو }-1

.{ ْمُكَل اًّرَش ُهوُبَسْحَت 2-{اَل
.{ اًثاَنِإ ِنَمْحَّرلا ُداَبِع ْمُه َنيِذَّلا َةَكِئاَلَمْلا اوُلَعَجَو }-3

.{ اوُثَعْبُي ْنَل ْنَأ اوُرَفَك َنيِذَّلا َمَعَز }-4
.{ اًليِلَخ َميِهاَرْبِإ ُهَّللا َذَخَّتاَو }-5

.{ اًدَسَح اًراَّفُك ْمُكِناَميِإ ِدْعَب ْنِم ْمُكَنوُّدُرَي 6-{ْوَل
{ ٍضْعَب يِف ُجوُمَي ٍذِئَمْوَي ْمُهَضْعَب اَنْكَرَتَو }-7

.{ ٍقاَلَخ ْنِم ِةَرِخآْلا يِف ُهَل اَم ُهاَرَتْشا ِنَمَل اوُمِلَع ْدَقَلَو }-8
.{ َنوُدَعوُت اَم ٌديِعَب ْمَأ ٌبيِرَقَأ يِرْدَأ ْنِإَو }-9

.{ َنوُقِطْنَي ِءاَلُؤَه اَم َتْمِلَع 10-{ْدَقَل
.{ ْمُكَل ٌةَنْتِف ُهَّلَعَل يِرْدَأ ْنِإَو }-11
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.{ ْمِهْيَلَع ٍتاَرَسَح ْمُهَلا َمْعَأ ُهَّللا ُمِهيِرُي َكِلَذَك }-12
.{ اًديِعَب ُهَنْوَرَي ْمُهَّنِإ }-13

.{ ِهْيَلِإ اَّلِإ ِهَّللا َنِم َأَجْلَم اَل ْنَأ اوُّنَظَو }-14
.{ اًروُثْنَم ًءاَبَه ُهاَنْلَعَجَف ٍلَمَع ْنِم اوُلِمَع اَم ىَلِإ اَنْمِدَقَو }-15

.{ اًليِلَق اَّلِإ ْمُتْثِبَل ْنِإ َنوُّنُظَتَو }-16
.{ اًرْمَخ ُرِصْعَأ يِناَرَأ يِّنِإ }-17

اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا ُهَّللا َدَعَو }-18
.{ ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُه َكِلَذ ُرَبْكَأ ِهَّللا َنِم ٌناَوْضِرَو ٍنْدَع ِتاَّنَج يِف ًةَبِّيَط َنِكاَسَمَو

ٍتاَيآَل َكِلَذ يِف َّنِإ اًرِصْبُم َراَهَّنلا َو ِهيِف اوُنُكْسَتِل َلْيَّللا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا 19-{َوُه
.{ َنوُعَمْسَي ٍمْوَقِل

ْوَأ اَنَعَفْنَي ْنَأ ىَسَع ُهاَوْثَم يِمِرْكَأ ِهِتَأَرْماِل َرْصِم ْنِم ُهاَرَتْشا يِذَّلا َلا 20-{َقَو
ُهَّللا َو ِثيِداَحَأْلا ِليِوْأَت ْنِم ُهَمِّلَعُنِلَو ِضْرَأْلا يِف َفُسوُيِل اَّنَّكَم َكِلَذَكَو اًدَلَو ُهَذِخَّتَن

.{ َنوُمَلْعَي اَل ِساَّنلا َرَثْكَأ َّنِكَلَو ِهِرْمَأ ىَلَع ٌبِلا َغ

صاصتخ اال ىلع هب لوعفملا

هريدقت ابوجو افوذحم عفال هلبق ، صاصتخ اال ىلع بوصنم مسا هيف بولسأ
، بئاغ ريمض عم هدوجو عنتميو ، بطاخم ،وأ ملكتم ريمض دعب يتأي . صخأ

صوصخملا نيبي هنم،يأ دوصقملا نيبيو هضومغل ريمضلا حضوي االمس اذه
اهيف ريمضلا برعي ، ةيمسا ةلمج يف هلا معتسا بلغأو الم، كلا نم هديرن يذلا

،لوال ربخلا دجوي ،مث ريمضلا نم دارملا حضوي يذلا االمس هدعب دجوي ،مث أدتبم
يه: طورش صتخملا مس

. نودِّحوم نيملسملا نحن لثم: ، لأب افرعم نوكي 1-نأ
. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن

فوذحم لعفل ءايلا ب بوصنم هب لوعفم "وأ صاصتخ اال ىلع بوصنم : نيملسملا
." ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو صخأ هريدقت ابوجو

. ةيضارتعا ةلمج ألاهن بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا
. واولا ب عوفرم ربخ : نودحوم

. نطولا نع عفادن شيجلا َدونج نحن لثم: ، ةفرعم ىلإ افاضم نوكي 2-نأ
. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن

رتتسم ريمض هلعافو صخأ هريدقت ابوجو فوذحم لعفل هب لوعفم : دونج
. ليعافملا
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هيف لوعفملا

فرح هانعم نأب فرظلا نوردقي ؛و ناكملا و نامزلا فرظ وه : هيف لوعفمل ا
تر ضح : هانعم نإف ، ناحتم اال موي داعس ت رضح : لوقت نيح تنأف "يف"؛ رجلا

ءاعو وه امنإ نامزلا وأ ناكملا ألن افرظ يمس .و ناحتم اال موي يف داعس
ام وأ اقتشم نوكي هب قلعتي قلعتم فرظلل نوكي نأ ؛والدب ثدحلا يوتحي
-يأ هبصني يذلا ال،و حم وأ اظفل بصنلا همكح فرظلا .و قتشملا ماقم موقي

دل يأ ةيفرظلا ىلع بوصنم هنإ : لوقنو هب، قلعتي يذلا قلعتملا وه هيف- لماعلا
افرظ لمعتست يتلا ةملكلا تناك نإ .امأ هنامز وأ ثدحلا عوقو ناكم ىلع الهتل
؛لب افرظ برعت ال اهنإف ، اهيف عقي ال ثدحلا نأ ،يأ ثدحلا ىلع ةلمتشم ريغ

حضاولا "نم ةعاس نورشعو عبرأ ُمويلا لثم: ، ةلمجلا نم اهعقوم بسح برعت
امنإو ، ثدح انه اهيف ثدحي مل نامز فرظ غابلا لمعتست يتلا " مويلا " ةملك نأ
." ربخو أدتبم ةلمجلا ،ف ةعاس نورشعو عبرأ وه مكحب هيلع موكحم مسا يه

. ةمايقلا موي ىشخي نمؤملا : لثمو
. ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم موي:

؛ألن هيلع عقو "لب ىشخي " لعفلا هيف عقي "مل موي " ةملك نأ اضيأ حضاولا "نم
ىشخي اآلن هنإ هيف،لب ىشخي يكل ةمايقلا موي يتأي ىتح رظتني ال نمؤملا

هب". لوعفم ةملكلا ف كلذلو ، ةمايقلا موي
: فرظلا يف لماعلا

ادغ. دجام رضحي لثم: ، لعفلا وه فرظلا يف لماعلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : رضحي

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دجام
. رضحيب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ادغ:

: يهف ىرخ األ لماوعلا امأ
. قهرم يلال رهسلا لثم: ، ردصملا -1

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : رهسلا
. رهسلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ يلال:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : قهرم
ادغ. ة مداق ةمطاف لثم: ، لعافلا مسا -2

. مداقب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ادغ:
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. ءاسم قلغمو احابص حوتفم دهعم لثم:لا ، لوعفملا مسا -3
. حوتفمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : احابص
. قلغمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ءاسم

. هتايح لوط عاجش عاجش لثم:لا ، ةغلا بملا ةغيص -4
. ميركب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : لوط

ىليل رضح ت ادغ لثم: هيلع مدقتي لب هلماع دعب فرظلا يتأي نأ اطرش سيلو

ة. مداق ادغ بابر
يه: عضاوم يف ابوجو فذحي هب" قلعتملا "يأ لماعلا اذهو

ادغ. رفسلا لثم: اربخ، ناك 1-نإ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : رفسلا

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ادغ:
ادغ.. لصاح رفسلا : ةلمجلا ريدقتو "

. سيلج ُريخ ةَدْحَولا َةعاس باتكلا لثم: حاال، ناك 2-نإ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : باتكلا

ح فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ةعاس
. سيلج ريخ ةدحولا ةعاس ابحاصم باتكلا : ريدقتلا لا.و

. ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ةدحولا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ريخ:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيلج
. ةعماجلا مامأ قيدص نم باتكلا تذخأ ةفص: ناك 3-نإ

ةفص فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ
. ةعماجلا مامأ ئاكن نا كم نم : ريدقتلا .و هلبق ةركنلا نم

. ةعماجلا مامأ يتلا ةبتكملا نم باتكلا تيرتشا لثم: ةلص، ناك 4-نإ
ةلص فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ

مامأ ةعقاو يه يتلا وأ عقت يتلا ةبتكملا نم : ريدقتلا .و بارع نماإل هل لحم ال
. ةعماجلا

نوكي ،يأ دحاو عون نم نوكت أال طرشب ، دحاو لماعل فورظلا ددعت زوجي -و
. تيبلا مامأ سيمخلا موي كترظتنا لثم: ، ناكملل واآلرخ نامزلل فورظلا دحأ

ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كترظتنا
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض

هب. لوعفم بصن لحم يف حتفلا

. رظتنا لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ موي:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيمخلا

. رظتنا لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تيبلا

برعي دقو دبال يناثلا و افرظ األلو برعيف ، دحاو عون نم نافرظلا ناك نإ امأ
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افرظ

. ةعاس سيمخلا موي كترظتنا لثم:
. رظتنا لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ موي:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيمخلا
. برعتو ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لدب : ةعاس

: فرظلا عاونأ
، ناكمو نامز ىلإ مسقني فرظلا

خلإ، ... نيح - ةعاس - موي لثم: امهبم نوكي نأ امإ نامزلا فرظو

خلإ. ... قورشلا ةعاس ، ةعمج لا موي لثم: اصتخم وأ
- نيمي - تحت - قوف : تسلا تاهجلا ءامسأ لثم امهبم نوكي ناكملا فرظو

. فلخ - مامأ لا- مش

. اضرأ هحرط لثم: ةهج مسا نوكي ال دقو
. حرط لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : اضرأ

يمال. ترس لثم: ةنيعم ةحاسم ىلع داال نوكي دقو
راس. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ يمال:
نوكت نأ طرشب ناكملا مساب فرصلا ملع يف فرعي ام ناكملا فرظ نوكي دقو

ديز. سلجم تسلج لثم: ، هلماع هتدام نم هتدام
لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : سلجم

. سلج
عجار . ةدحاو ةدام نم هلماعو وهو " سلجم وه" ناكم مسا انه فرظلا "ف

." فرصلا بتك يف ناكملا و نامزلا مسا قاقتشا
وأ نامزلا ىلع اهتل دال يف فرظلا نع بونت تاملك كانه : فرظلا نع بئانلا

، فرظلا نع بئان اهنأ ىلع سيلو اضيأ فرظ اهنأ ىلع بصنلا ب برعتو ناكملا
: يهو

. قابسلا ناطالق كترظتنا لثم: ، ردصملا -1
لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ الق: اطن

." قابسل ناطالقا تقو كترظتنا : ةلمجلا ىنعمو " رظتنا
. ىفتخا مث نيع ةظحل رمقل ا رهظ : لثمو

رهظ لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ة: ظحل
." تقو ةظحل ةدم رمق لا رهظ : ةلمجلا ىنعمو "

لك ملعملا رضحي لثم: ،( اهتل دال لدت ام وأ لثم وأ يأ وأ ضعب وأ (لك ةملك -2
. موي

. رضح لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ لك:
. تقولا ضعب تأرق

أرق. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ضعب
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داع. مث ٍليم َلْثِم راس : لثمو
راس. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ لثم:

. ءاشت تقو َّيأ بهذا
. بهذ لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ يأ:

. ٍتاعاس ثالَث تمن لثم: ، ناكم وأ نامز هردصم يذلا ددعلا -3
أرق. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ثالث:

ٍلا. يمأ َةسمخ ترس : لثمو
راس. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : ةسمخ

: افورظ ةلمعتسملا تاملكلا نم

: اهرهشأو ، افورظ لمعتست ةريثك تاملك كانه
يف نوكسلا ىلع ىنبُيو هلا، معتسا رثكأ يف نامزلا نم يضاملل فرظ 1-ذإ:

لا. فطأ نحن ذإ انضكر لثم:مك ، ةلمج ىلإ فاضيو ، بصن لحم
ةلمجلا هبشو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ، نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ:

دعس. لعفلا ب قلعتم
. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن

رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ لا: فطأ
. هيلإ فاضم

. سرد ْذِإ زاف : لثمو
ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ:

. لعفلا

وه.و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف زاف:
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا

هذه يفو ، فاضملا وه فرظلا امنإو افرظ برعت فال هيلإ افاضم ذإ عقت دقو
خلإ. ( ذئرجف ... ذئتليل ... ذئتعاس ، ذئتقو ، ذئمويو ، ذئنيح لثم:( ذإ، نونت ةلا حلا

: هيبنت

ركذا لثم: ، اهيف اعقاو ال اهيلع اعقاو لعفلا ناك اذإ الهب وعفم لا"ذإ" معتسا رثكي
. قشمد يف انك ذإ

يف هيف انك يذلا تقولا اذه يف اعقاو سيل ركذلا ألن افرظ تسيل انه فـ"ذإ"
اال اذه روديو . تقولا اذه ركذأ ،يأ:انأ تقولا اذه ىلع عقاو ركذلا ،لب قشمد

فوذحم لعفل الهب وعفم "ذإ" عقت ثيح ميركلا نآرقلا يف اريثك لا معتس
ِضْرَأْلا يِف ٌلِعاَج يِّنِإ ِةَكِئاَلَمْلِل َكُّبَر َقَلا ىلا:{ْذِإَو عت هلوق وحن ، ركذا : هريدقت

... كبر اآلنذإقلا دمحم اي ركذا }يأ: ًةَفيِلَخ
، ةيطرش نوكت نأ االاهت معتسا بلغأو ، نامزلا نم لبقتسي امل فرظ يهو 2-اذإ:

نوكتف طرشلا ةلمج امأ ، بصنلا اهيف لمعي يذلا وه طرشلا باوج نوكيف
. تحجن تسرد :اذإ لثم قبس. امك اهل هيلإ افاضم

ىلع ينبم ، هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ:
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. تحجن لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا
. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف تسرد

اَذِإ ِلْيَّللا لثم:{َو نامزلا ىلع الةل دلل درجتت امنإو ، ةيطرش -اذإ- نوكت ال دقو
.{ ىَشْغَي

لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ اذإ:
. افرح برعتف ةاجأفملا ىلع دةلا اذإ نوكت دقو . ىشغي

( عرقتلف ةدوعلا سارجأ ًادغ سيلو لا:(اآلناآلن ثم حتفلا ىلع ىنبي 3-اآلن:
يخأ تيقتلا لا:( ثم كمويل قباسلا مويلا ىلع لد نإ رسكلا ىلع ينبي : سمأ -4

( ِسمأ
ره. ظلا دعب ةداغ تر ضح لثم: ةفاض مالمزلإل برعم نامز فرظ َدعب: -5

. رضح لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ دعب:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : رهظلا

رفاس : لوقتف ، هيلإ فاضي ام بسح ناكملا و نامزلا ديفي ، برعم فرظ 6-عم:
. ليل عملا دئاقلا

." رفاس بـ" قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ عم:
. يمأ عم تسلج

." سلج بـ" قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ عم:
ً حاال عقت نيح اهنيونت ليلدب مسا رج؛ألناه فرح "عم" تسيل

. ءامس عالةماأل نم نيونتلا اًعم.و ةوخ ءاجاإل : لثم
. ةماسأ َلدب هيزن رفاس لثم: ، برعم ناكم فرظ : لدب -7

. رفاس لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : لدب
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ةماسأ

ملعملا سلج : لثم . برعم وهو ، انايحأ نامزلا ىلع لديو ناكم فرظ نيب: -8
طالبه. نيب

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ نيب:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم طالبه:
. رخآو تقو نيب ةراد اإل ىلإ ملعملا بهذي

.. بهذي لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ نيب:
افرظ هبارعإ انه لضف "،واأل ةدئاز وأ"ام" ةدئاز " فلأ " فرظلا اذهب لصتت دقو -

امنيب : لثم ةلمج ىلإ ةلا حلا هذه يف فاضي نأ ،والدب نوكسلا ىلع اينبم
. يخأ رضح ناذ لأل عمتسأ

. رضح لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : امنيب
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : عمتس أ

انأ. هريدقت
ة مئان ىملس امنيب : لثم . هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

ا. هوخأ رضح
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. رضح لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : امنيب

ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ىملس

رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ة: مئان
. هيلإ فاضم

األ ىلع ةلمج هيلإ فاضملا ،و امئاد ةفاض ،مالمزلإل امئاد ينبم فرظ : ثيح -9
. يملعم سلج ثيح تسلج : لوقتف رثك،

. لعافو لعف : تسلج
. سلج لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سلج
رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : يملعم

. هيلإ فاضم
. سلا ج يملعم ثيح تسلج : لثمو

. سلج لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : يملعم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : سلا ج

. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
اهنأ ىلع اهبرعتو لا"ام"هب صتا بلغ ،واأل اينبم نامز فرظ لمعتسي : َثير -10

. يملعم رضحي امثير رظتنا : لوقتف ، ةدئاز
لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ ثير : امثير
لضف ،واأل بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح امو ، رظتنا

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : لوقتف ةدحاو ةملك اهبارعإ
. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا .و لعافو لعف : يملعم رضحي

هتلباق لثم: هل افاضم عقت يذلا نامزلا ىلع الةل دلل افرظ لمعتست : تاذ -11
. موي َتاذ

. لباق لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : تاذ
. هيلإ فاضم موي:

لا" مشلا "و" نيميلا " امه طقف نيتملك عم كلذو ، ناكملا ىلع الةل دلل لمعتست دقو
لا. مشلا تاذ تهجتاو نيميلا تاذ تهجتا : لوقتف ،

. كدنع باتكلا لثم: ، برعم وهو ناكم فرظ دنع -12
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ دنع:
لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا

عفر.
. ناهي وأ ءرملا مركي ناحتم اال دنع لثم: ، نامز فرظ لمعتست دقو

." مركي " لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ دنع:

. ينبم وهو ، يفنلا عم لمعتسيو ، يضاملا نامزلا قرغتسي نامز فرظ ُّطق: -13
طق. ةميمأ رفاست :مل لثم
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. بذكي لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نامز فرظ طق:
يفاإل لمعتسيو ، لبقتسملا يف رارمتس اال ديفي ، برعم نامز فرظ : ادبأ -14

ُهْنَع}. اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر اًدَبَأ اَهيِف َنيِدِلا .{َخ يفنلا و تابث
." نيدلا بـ"خ قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ادبأ

. ادبأ كلذ لعفأ :نل لثمو
." لعفأ بـ" قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ادبأ

. يضاملا يفن يف مدختست "ال ادبأ "
، ةلمج وأ درفم ىلإ فاضيو ، امئاد ينبم ، ناكملا وأ نامزلل فرظ : ْنُدَل -15

. ةسردملا لخد ندل قوفتم ديغأ لثم:
" لعافلا مساب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ندل

." قوفت م
. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لوعفمو لعافو لعف : ةسردملا لخد

. ريغص وه ندل بدؤم ثيل
لعافلا مساب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ندل

." دجم "
اهلا معتسا ،واألرثك هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و ربخو أدتبم : ريغص وه

. افرظ دوعت "نم"فال فرحب ةرورجم
. ةسردملا لخد ندل نم دجم وه : لثمو

خدلا. ىَدَل باتكلا لثم: دنع"، " ىنعمب وهو ، برعم ناكم فرظ : ىَدَل -16
ةلمجلا هبشو . رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ناكم فرظ : ىدل

عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم خدلا:
." اهْيدل وأ َّيدل وأ كْيدل باتكلا " ءاي اهفلأ بلقنت ريمضلا ىلإ اهتفاضإ دنعو
ةيناثلا ،و هيلإ فاضم عقت ىلو :األ نيتلمج نيب طبري ينبم نامز فرظ 17-اَّمَل:

نيتيلعف ناتلمجلا نوكت نأ بلغ "اذإ"،واأل لثم بصنلا هيف لمعت
هلا. بقتس ال هؤاقدص أ جرخ رفاسملا رضح :امل لثم نيتيضام

." جرخ " لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ امل:

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف : رفاسملا رضح
، ةيمس واال ةيلعفلا ةلمجلا ىلإ نافاضمو ، ناينبم ناينامز نافرظ ْذُمو: ُذْنُم، -18

ذم ترضح : لثم . ايضام عفال نوكي نأ الدب امهيف لماعلا ، رثكأ ةيلعفلا ىلإو
خدلا. رفاس ذنم" "

. رضح لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذم:
. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف خدلا: رفاس

. رفاسم ذنم"خدلا ذم" ترضح : لثمو
. رضح لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذم:

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و ربخو أدتبم : رفاسم خدلا
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: نيفرظ اسيلو نافرح امهف رورجم مسا امهدعب عقو نإف
. ةميمأ رفس ذنم" ذم" ترضح : لثمو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح ذم:
، هيلإ فاضم ديزو فاضم وهو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ذمب رورجم رفس:

. رضح لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو
يلي: امك اهبارعإ كلف عوفرم مسا اهدعب عقو نإو

. ناموي ذم ترضح -1
عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم ذم:

باألفل. عوفرم ربخ : ناموي
. ناموي روضحلا دمأ ، ترضح : ةلمجلا ريدقتو

. ناموي ذم ترضح -2
مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذم:

عفر. لحم يف
باألفل.. عوفرم رخؤم أدتبم : ناموي

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ اًماَّيَأَو َيِلا َيَل اَهيِف اوُريِس }-1
.{ اًليِصَأَو ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسَو }-2
.{ ِةَفِزآْلا َمْوَي ْمُهْرِذْنَأَو }-3

.{ ٌميِلَع ٍمْلِع يِذ ِّلُك َقْوَفَو }-4
.{ ِعْمَّسلِل َدِعاَقَم اَهْنِم ُدُعْقَن اَّنُك اَّنَأَو }-5
.{ ْمُتْضَرْعَأ ِّرَبْلا ىَلِإ ْمُكاَّجَن اَّمَلَف }-6

.{ اًليِبَس َكِلَذ َنْيَب ِغَتْباَو اَهِب ْتِفاَخُت اَلَو َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت 7-{اَلَو

َنِم َكَل ٌرْيَخ ُةَرِخآْلَلَو ، ىَلَق اَمَو َكُّبَر َكَعَّدَو ،اَم ىَجَس اَذِإ ِلْيَّللا ،َو ىَحُّضلا 8-{َو
َضاًّلا َكَدَجَوَو ، ىَوآَف اًميِتَي َكْدِجَي ْمَلَأ ، ىَضْرَتَف َكُّبَر َكيِطْعُي َفْوَسَلَو ، ىَلوُأْلا
.{ ْرَهْنَت اَلَف َلِئاَّسلا اَّمَأَو ، ْرَهْقَت اَلَف َميِتَيْلا اَّمَأَف ، ىَنْغَأَف اًلِئاَع َكَدَجَوَو ، ىَدَهَف

.{ ُريِبَخْلا ُميِكَحْلا َوُهَو ِهِداَبِع َقْوَف ُرِهاَقْلا َوُهَو }-9
.{ ْمُكَنْيَبَو يِنْيَب ٌديِهَش ُهَّللا ِلُق ًةَداَهَش ُرَبْكَأ ٍءْيَش ُّيَأ 10-{ْلُق

.{ ىَمَر َهَّللا َّنِكَلَو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر 11-{اَمَو
َنيِذَّلا ِرِّشَبَو َساَّنلا ِرِذْنَأ ْنَأ ْمُهْنِم ٍلُجَر ىَلِإ اَنْيَحْوَأ ْنَأ اًبَجَع ِساَّنلِل َناَكَأ }-12

.{ ْمِهِّبَر َدْنِع ٍقْدِص َمَدَق ْمُهَل َّنَأ اوُنَمآ
.{ ِهَّللا ُنِئاَزَخ يِدْنِع ْمُكَل ُلوُقَأ 13-{اَلَو

ْمُهُبْلَكَو ِلا َمِّشلا َتاَذَو ِنيِمَيْلا َتاَذ ْمُهُبِّلَقُنَو ٌدوُقُر ْمُهَو اًظاَقْيَأ ْمُهُبَسْحَتَو }-14
.{ اًبْعُر ْمُهْنِم َتْئِلُمَلَو اًراَرِف ْمُهْنِم َتْيَّلَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَلَّطا ِوَل ِديِصَوْلا ِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب

يِرْدَت اَمَو ِماَحْرَأْلا يِف اَم ُمَلْعَيَو َثْيَغْلا ُلِّزَنُيَو ِةَعاَّسلا ُمْلِع ُهَدْنِع َهَّللا 15-{َّنِإ
.{ ٌريِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ُتوُمَت ٍضْرَأ ِّيَأِب ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَم ٌسْفَن
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هعم لوعفملا
ىلع لدت واو هلبق . ةلمج هبش وال ةلمج نوكي ،ال بوصنم مسا وه: هعم لوعفملا
. َلبجل وا ُترس لثم: كلذو . ههبشي ام وأ لعف اهيف ةلمج واولا لبق . ةبحاصملا
ريمض ءاتلا ،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ترس

. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةيعملا واو : واولا
. ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم :َ لبج لا

لصوتي وهو ، لعفلا وه هعم لوعفملا يف بصنلا لمعي يذلا يلص األ لماعلا -و
: يهف ىرخ األ لماوعلا امأ ، ةيعملا واوب هيلإ

رهن. ولا رئاس لثم:انأ ، لعافلا مسا -1
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض انأ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ رئاس:
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةيعملا واو : واولا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم رهن: لا
." رئاس : لعافلا مسا هيف لماعلا "

. هاخأو ٌمَرْكُم دماح لثم: ، لوعفملا مسا -2
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : دماح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مركم

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةيعملا واو : واولا
يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا باألفل،و بوصنم هعم لوعفم : هاخأ

. هيلإ فاضم رج لحم
." مركم : لوعفملا مسا وه هيف لماعلا "

. ديفم حابصلا يف قيرط ولا كريس لثم: ، ردصملا -3
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"اآلةيت. ديفم " ةملك هربخو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : كريس
. ةيعملا واو : واولا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم : قيرط لا
ريس". : ردصملا وه هيف لماعلا "

. زوجع ولا كديور لثم: ، لعفلا مسا -4
ريمض هلعافو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا : كديور

. تنأ ريدقت ابوجو رتتسم
. ةيعملا واو : واولا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم : زوجع لا
. زوجع عملا كسفن لهمأ : ةلمجلا ىنعمو

." كديور : لعفلا مسا هيف لماعلا "
حاالت: واولا دعب عقاولا يفاالمس كلو -

. ئطاشلا و خدلا راس : وحن يف هعم لوعفم هنأ ىلع هبصن بوجو -1
دنهو ايدان تر ضح لثم: ، افوطعم هبارعإ بوجوو هعم ال وعفم هبارعإ عانتما -2

هلبقا.
وخلااد،"وأ ترس لثم: ، لضفأ يناثلا هعم،و ال وعفم وأ افوطعم هبارعإ زاوج -3

."ٌ خدلا
، افوطعم هبارعإ اضيأ زوجيو هعم، ال وعفم هبارعإ لضف األ

لا حلا
. بلغ األ ىلع لعفلا تقو اهبحاص ةئيه نيبت ، بصنلا اهمكح ةلضف لا حلا لا: حلا
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: عاونأ لا حلا بحاص و
ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم :حلا اكحاض . اكحاض خدلا لبقأ لثم: ، لعافلا أ-

:خدلا". لعافلا وه اهبحاصو "
. ةعرسم ةجارد لا خدلا بكر لثم: هب، لوعفملا ب-

." ةجارد هب:لا لوعفملا وه اهبحاص "
. ِنْيَكحاض ايلع خدلا لبقتسا لثم: اعم، هب لوعفملا و لعافلا جـ-

ايلع". هب:خدلا، لوعفملا و لعافلا وه اهبحاص "
." تاوارضخلا : أدتبملا وه اهبحاص ". ٌةديفم ًةجزاط ُتاورضخلا لثم: أدتبملا د-

: طورشب هيلإ فاضملا هـ-
. ةعساو لزنمل ا ةفرش ينتبجعأ لثم: ، هيلإ فاضملا نم اءزج فاضملا نوكي -نأ

فاضملا نم ءزج ؛ ةفرش : فاضملا ،و لزنم :لا هيلإ فاضملا وه لا حلا بحاص "
." هيلإ

ة. حِّضوم دمحأ ةلا سر ينتبجعأ لثم: ، هيلإ فاضملا نم ءزج ةلزنمب نوكي -نأ
نكلو هنم اءزج سيل ةلا؛ سر : فاضملا ،و دمحأ هيلإ فاضملا وه لا حلا بحاص "

." احضوم خدلا ينبجعأ : لوقتف ، هفذح حصيو ، ءزجلا ةلزنمب
حضاو ةلا سر لا ةباتك ينتبجعأ لثم: هيلإ فاضملا يف ال ماع فاضملا نوكي -نأ

؛أل هيلإ فاضملا يف لماع فاضملا و ةلا سر :لا هيلإ فاضملا وه لا حلا بحاص ة."
." ةباتكلل هب لوعفم لص- -يفاأل ةلا سر نلا

وه: لا حلا يف لماعلا -3

(خدلا) ًاكحاض خدلا رضح : اهبحاص أ-
. اًدِّوجُم هتءارق ينبجعت : حيرصلا ردصملا ب-

مسا وه لا حلا يف لماعلا ". ةعئار هتديصق رعاش بلا ط اذه : لعافلا مسا ج-
." هتديصق لا: حلا بحاص يف بصنلا لمع يذلا هسفن وهو ، رعاش : لعافلا

وه لا حلا يف لماعلا ". احضاو اهعوضوم بوتكم ةلا سر هذه : لوعفملا مسا د-
." عوضوم لا: حلا بحاص يف عفرلا لمع يذلا هسفن وهو ، بوتكم : لوعفملا مسا

. احراش ِباَتَك : لعفلا مسا ه-

ريمض لعافلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا :ِ باتك
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم :حلا احراش
يف عفرلا لمع يذلا هسفن وهو ،ِ باتك : لعفلا مسا وه لا حلا يف لماعلا "

." تنأ لا: حلا بحاص
لثم: ، هفورح نود لعفلا نمضتت لماوع يه : ةيونعم لماوع و-

نمضتي ألهن ةراش اإل مسا وه لا حلا يف لماعلا ". اعفتر م كتوص اذه : ةراش -إل
. نيمهافل ا ريغ دعاسي امهاف بلا لاط تيل : ينمتلا فرح -2." ريشأ : لعف ىنعم
." ىنمتأ : لعف ىنعم نمضتي ؛ألهن تيل : ينمتلا فرح وه لا حلا يف لماعلا "
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لا حلا يف لماعلا ". لوقعلا بلسي رحاس ا- رعاش - دمحم نأك : هيبشتلا فورح -
." هبشأ : لعف ىنعم نمضتي نأك؛ألهن : هيبشتلا فرح وه

ة. حضاو هنهذ يف ةيضق :لا لثمو ة. حضاو كمامأ ةيضق :لا ةلمجلا هبش -
قلعتي ةلمجلا هبش ؛ألن هنهذ يفو ، كمامأ : ةلمجلا هبش وه لا حلا يف لماعلا "

." هانعم نمضتي وهف ، لعفلا هلصأ قلعتمب
نوكت دقو ، ةكحاض دنه ترضح : لثم ةقتشم نوكت نأ لا حلا يف لص 4-األ

. ةلوؤم ريغ وأ قتشمب ةلوؤم ةدماج
: يهف قتشمب ةلوؤملا -امأ

ابلعث بذاكلا غوار هب: اهبشم لص يفاأل نوكت أ-نأ
اركام : قتشمب اهليوأت نكمي ابلعث لا: "حلا

ديب. ً ادي دوقنلا هتيطعأ :" ةكراشملا ينعت يتلا " ةلعافم ىلع دةلا نوكت ب-نأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ً:حلا ادي

ةملك وه فوصوملا "و بصن لحم يف ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج ديب:
حاال". ةعقاولا ادي

." هانعم يف ام وأ ةضباقم : قتشمب اهليوأت نكمي ديب اهتفص عم ادي لا: "حلا
. نيسمخب ةليك حمقلا تيرتشا رعس: ىلع دةلا نوكت جـ-نأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم :حلا ةليك
وه فوصوملا "و بصن لحم يف ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج : نيسمخب

حاال". ةعقاولا ةليك ةملك
." اًرَّعَسُم وه: قتشمب اهليوأت نكمي ةليك لا: "حلا

ثالًةثثالةث. ناكملا اولخد : بيترت ىلع دةلا نوكت د-نأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ثالةث:حلا

. ايظفل اديكوت هبارعإ نكميو مث. وأ ءافلا وه فوذحم فرحب فوطعم ثالةث:
." نيبترتم وه: قتشمب اهليوأت نكمي لا:ثالةث "حلا

حيرص ردصم ا ابعر لا: ."حلا ابعر دماح ضكر : احيرص اردصم نوكت هـ-نأ
." افئاخ : قتشمب هليوأت نكمي

: يهف قتشمب لوؤت ال يتلا ةدماجلا لا حلا امأو -
عرف امتاخ : ةدماجلا لا ."حلا امتاخ ةضفل ا سبل :ت اهبحاص نم اعرف نوكت أ-نأ

." ةضف :لا اهبحاص نم
عون ابهذ : ةدماجلا لا ."حلا ابهذ متاخلا سبلي اهنم: اعرف اهبحاص نوكي ب-نأ

." اهنم عرف اهبحاصو
هلا: ألوح اعبت هسفن ىلع لضفم اهبحاصو ليضفت بولسأ يف نوكت جـ-نأ

اطاطب و ةرودنب : ةدماجلا لا ."حلا اطاطب اهنم نسحأ ةرودنب تاوارضخ لا
." اهعاون أل اعبت اهسفن ىلع ةلضفم يهو تاوارضخ وه:لا اهبحاص

زوجيو نيث :ثال ةدماجلا لا ."حلا نيث ثال نيرفاسمل ا ددع ً:تم اددع نوكت د-نأ
." نيِغلا :َب قتشمب يأر- ىلع - اهليوأت

لا حلا "ً . اريبك ً اردق ةرارح تلا عفترا : قتشمب ةفوصوم نوكت هـ-نأ
." اريبك : قتشمب ةفوصوم ، اردق : ةدماجلا
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لثم: ةفرعم لا حلل االت معتسا تدرو دقو ، ةركن نوكت نأ لا حلا يف لص 5-األ
م يهو لا، حلا يه " دحو " ةملكف . مهدحو اوبهذو ، هدحو بهذو ، يدحو تبهذ

نكميو ،ٌ ةفرعم ةفرعم ىلإ فاضملا ،و ريمضلا ىلإ فاضتو ، ةفاض لإل ةمز ال
. ادرفنم تبهذ : ريدقتلا نوكيو ، ةركنب انه لا حلا ليوأت

ةملك ،ألن مهدحول اوبهذ ، هدحول بهذو ، يدحول تبهذ : لوقن نأ زوجي ال
بلاالم،وال ةقوبسم ريغ ةبوصنم يهف ؛ ةدحاو ةروص ىلع إال مدختست "ال دحو "

لا. حلا ىنعم إال ديفت

.( ًاقيطم ) يتقاط يفاألرم تيعس ).و ًادهاج ) يدهُج تلواح : لوقن نأ زوجيو
: ةركنب امهليوأت نكميو ، ريمض ىلإ ناتفاضم امهو "حلا، ةقاط "و" دهُج " ةملكف

.ً اقيطم يفاألرم تيعسو ،ً ادهاج تلواح

فاأللو. األَلو اولخدا لا: ثم
ولاالم، باألفل ناتفرعم امهو ، ةفوطعم ةيناثلا حلا،و ىلو "األلو"األ ةملكف
اوءاج .و مهضيضقب مهَّضق اوءاج كلذ: نمو . نيبترتم اولخدا لا: حلا ليوأتو

ىنعم نأكف ، رسكلا وه : ضقلا حلا،و ءامجلا حلا،و مهضق ةملكف . ريفغلا َءاَّمجلا
ءامجلا امأ ، اعيمج اوءاج ،يأ مهروسكم عم مهرساك اوءاج ىلو: األ ةلمجلا

ىلع هَدْوَع خدلا عجر كلذ: نمو . اعيمج اوءاج : اضيأ اهليوأتو ، ريثكلا : هانعمف
ىلع ادئاع عجر : اهليوأتو ، ريمضلا ىلإ ةفاضم يهو دوع"حلا، " ةملكف . هئدب

. روفلا ىلع ،وأ هسفن قيرطلا ىلع ،يأ هئدب
ةتباث ةئيه ىلع لدت ال اهنأ ىنعمب ، ةلقتنم نوكت نأ لا حلا يف لص 6-األ

. اكحاض ديز ءاج : لوقت نيح تنأف ، ةنيعم ةدم ةنيعم ةئيه ىلع ،لب اهبحاصل
ال دلل يتأت دقو لص، وهاأل اذه . بسحف ءيجملا تقو ةكحاض هتئيه نأ هانعمف

: اهرهشأ االت معتسا يف كلذو ، اهبحاصل تباث رمأ ىلع ةل
نم ةنوكم ةلمجلا نوكت نأ طرشب ، اهلبق ةلمجلا نومضمل ةدكؤم نوكت أ-نأ
نم "حلا اميحر " ةملكف . اميحر كوبأ لثم:خدلا ، نيتدماج نيتفرعم نيمسا

ىنعم نمضتت " كوبأ ؛ألن"خدلا اهلبق ةلمجلا نومضم دكؤت لا حلا هذهو ،" كوبأ "
ةمحرلا

. ةليوط ةفارزلا ةبقر هللا قلخ : لثم ، ددجت وأ قلخ ىلع داال اهلماع نوكي ب-نأ
اهل. ةتباث ةئيه ىلع دةلا يهو " ةبقر نم" "حلا ةليوط " ةملكف

يِذَّلا َوُهَو ىلا:{ عت هلوق لثم لا، حلا تابث ىلع لدت ةنيرق كانه نوكت جـ-نأ
ىلع لدت يهو " باتكلا نم" ال"حلا صفم " ةملكف .{ اًلَّصَفُم َباَتِكْلا ُمُكْيَلِإ َلَزْنَأ

هلا زنإ تقو ال صفم نآرقلا نوكي نأ ليحتسي ؛ذإ ةلقتنم ريغ هل ةتباث ةئيه
. بسحف

ةفوذحم لا حب قلعتي ةلمج هبش وأ ةلمج نوكتو ، ةدحاو ةملك نوكت لا حلا -7
لمجأ لا بجلا ىلع فيصلا لثم:" ةلمجلا هبشف ؛ ةفرعم اهبحاص نوكي نأ طرشب

." ئطاشلا ىلع هنم
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فيصلا ،يأ بصن لحم يف حلا فوذحمب قلعتم رورجمو راج لا: بجلا ىلع
. ئطاشلا ىلع هنم لمجأ لا بجلا ىلع انئاك

. حيرلا بهم يف ةشيرلا ك جاوم األ نيب ةنيفسلا : لثمو
هيلإ فاضم : جاوم .واأل ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : جاوم األ نيب

. بصن لحم يف حلا فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم
. جراخ وهو خدلاا تيأر : ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج نوكتف ةلمجلا امأو
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح لا، حلا واو : واولا

. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : جراخ

حلا. بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. جرخي خًادلا تيأر : لثمو

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : جرخي
حلا. بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت

لا: حلا ةلمج طباور

طبارلا اذهو ، اهبحاصب اهطبري اهب طبار دوجو نم فالدب ةلمج لا حلا نوكت نيح
.( جراخ خدلااووه تيأر ) اهبحاص ىلع ادئاع " اريمض "وأ" واولا " نوكي نأ امإ

واولا : طبارلا

جرخي يف بئاغلا ريمضلا : طبارلا .( جرخي خًادلا تيأر )

ً اديفم لثم:لخٍدلا حاال تراص ةركنلا اهفوصوم ىلع تمدقت نإ ةفصلا -8
. باتك

مسا ديزو ، بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لخلاد:لاالم
ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم بلاالم رورجم

عفر. لحم يف مدقم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم باتك نم :حلا اديفم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : باتك
. باتك وحنلا يف :لخٍدلا لثمو

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج لخدلا:
. بصن لحم يف مدقم حلا فوذحمب قلعتم رورجمو راج : وحنلا يف

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : باتك
، ةركن وهو ، فوصوملا ىلع ةفصلا تمدقت املف . وحنلا يف باتك دلا لص:خل واأل

حاال. تراصو ، تبصن
اعم. - اعيمج - اًّرُط - ةبطاق - ةفاك لثم: حاال، اهلا معتسا رثكي تاملك كانه -9

: يتأي ام برعأ : بيردت
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.{ اًفِئاَخ اَهْنِم َجَرَخَف }-1
.{ ٍديِعَب َرْيَغ َنيِقَّتُمْلِل ُةَّنَجْلا ِتَفِلْزُأَو }-2

.{ اًلوُسَر ِساَّنلِل َكاَنْلَسْرَأَو }-3
.{ َنيِدِسْفُم ِضْرَأْلا يِف اْوَثْعَت 4-{اَلَو

.{ اًتْيَم ِهيِخَأ َمْحَل َلُكْأَي ْنَأ ْمُكُدَحَأ ُّبِحُيَأ }-5
.{ اًعيِمَج ْمُكُعِجْرَم ِهْيَلِإ }-6

.{ ٍتاَبُث اوُرِفْناَف }-7
.{ َنوُرِذْنُم اَهَل اَّلِإ ٍةَيْرَق ْنِم اَنْكَلْهَأ 8-{اَمَو

.{ ُهَناَنَب َيِّوَسُن ْنَأ ىَلَع َنيِرِداَق ىَلَب ، ُهَماَظِع َعَمْجَن ْنَّلَأ ُناَسْنِإْلا ُبَسْحَيَأ }-9
.{ َدُهْدُهْلا ىَرَأ اَل َيِل 10-{اَم

.{ اًناَوْخِإ ٍّلِغ ْنِم ْمِهِروُدُص يِف اَم اَنْعَزَنَو }-11
{ اًفيِنَح َميِهاَرْبِإ َةَّلِم ْعِبَّتا ِنَأ َكْيَلِإ اَنْيَحْوَأ 12-{َّمُث

اَهيِف َنيِدِلا َخ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا ُهَّللا َدَعَو }-13
.{ ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُه َكِلَذ ُرَبْكَأ ِهَّللا َنِم ٌناَوْضِرَو ٍنْدَع ِتاَّنَج يِف ًةَبِّيَط َنِكاَسَمَو

ٌفْوَخ اَلَف َحَلْصَأَو َنَمآ ْنَمَف َنيِرِذْنُمَو َنيِرِّشَبُم اَّلِإ َنيِلَسْرُمْلا ُلِسْرُن 14-{اَمَو
{ َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع
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زييمتلا
همكحو ال. مجم ىنعم لصفي ،وأ ةمهبم ةملك حضوي ، ةلضف ةركن مسا : زييمتلا

: ناعون .ووه بلغ األ ىلع دماج وهو بصنلا
زييمت اضيأ ىمسيو ، ظوفلملا زييمتلا ب فرعي ام وهو ، ةمهبم ةملك حضوي عون -1

يفا يتأيو ، ةدحاو ةملك يف دوجوملا ضومغلا عفري ؛ألهن تاذلا زييمت وأ درفملا
االتاآلةيت: معتس ال

. اًحمق اًّبدرإ تيرتشا : ليكلا دعب أ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : احمق

،و نيعم رادقم ىلع إالدالالاهت اهنم دوصقملا فرعن ال ةضماغ ةملك بدرإ ةملك "
." دارملا ىنعملا حضو يذلا وه زييمتلا

ًانيت. ةلس تيرتشا : نزولا دعب ب-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت انيت:

." اهيف ماهب اإل عفر يذلا وه انيت، : زييمتلا ،و ةضماغ ةملك ةلس ةملك "
. ًاحمق ً انادف تيرتشا : ةحاسملا دعب جـ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : احمق

نأ طرتشي ""وال اهماهبإ عفر يذلا وه ، احمق : زييمتلا ،و ةضماغ نادف ةملك "
انرصع يف ةفورعملا تاحلطصملا نم ةقباسلا ريداقملا ىلع ةلا دلا تاملكلا نوكت

." ةحاسم وأ نزو وأ ليك ىلع لدت ةملك لك ،لب ةميدقلا بتكلا انل هتلقن امم وأ
اً. طراي َرشع َةسمخ تيأر :( نيعستو ةعست ىلإ رشع دحأ نم( دادع األ دعب د-

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت ا: رايط
".و"األ اهنم دوصقملا حضو يذلا وه اراي، :ط زييمتلا ،و ةضماغ رشع ةسمخ ةملك "
، هيلإ افاضم برعيو ، رورجم عمج وأ رورجم درفم مسا اهدعب يتأي ةيقابلا دادع
." ةبوصنم ةملك يوحنلا الح طص يفاال زييمتلا ً؛ألن ازييمت هبارعإ أطخلا نمو

، لمجم ىنعم ىلع لدت تناك اذإ ةلمج يف نمضتملا ماهب اإل حضوي عون 2-و
زييمتلا انايحأ هيمسنو ، ةبسنلا زييمت وأ ةلمجلا زييمت ىمسي عونلا اذهو

االتاآلةيت: معتس يفاال يتأيو ، ظوحلملا
.ً املع خدلا دادزا أ-

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت املع:
خ دادزا ءيش يأ هنم فرعن ال،ال مجم امهبم ىنعم انل مدقت خدلا، دادزا : ةلمج "

ةبسنلا حضو ،يأ ةلمجلا ىنعم نع ماهب اإل عفر يذلا وه املع، : زييمتلا دلا.و
هنإ : ةاحنلا هنع لوقي عونلا اذهو خدلا". ىلإ ةدنسملا ةدايزلا نم ةدوصقملا

ا نمو خدلا. ملع دادزا وه: ريدقتلا يف ةلمجلا لصأ ؛ألن لعاف نع لوحم زييمت
نسح اقلخ،و ديز مرك ،و ءاوه ةنيدملا تباط : ةرثكب كلذ يف ةلمعتسملا ةلثم أل

بالةغ.......خلإ. بيطخلا دادزا ... ةعانص بلاالد تمدقت ابدأ،و يلع
ىنعم انل مدقت زييمتلا لبق ةلمجلا هذه ".ً اداصتقا بلاالد ةموكحلا تروط ب-



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

XXVIII

: زييمتلا بللالد،و ةموكحلا ريوطت نم دوصقملا هنم فرعن الال مجم امهبم
نم ةدوصقملا ةبسنلا حضوو ةلمجلا ىنعم نع ماهب اإل عفر يذلا وه ، اداصتقا
نع لوحم هنإ : ةاحنلا هنع لوقي عونلا اذهو ." ةموكحلا ىلإ دنسملا ريوطتلا

لوحملا زييمتلا بلاالد. داصتقا ةموكحلا تروط : ةلمجلا لصأ هب؛ألن لوعفملا
. ظوحلملا زييمتلا يف بلغ لااأل معتس وهاال لوعفملا وأ لعافلا نع

.ً املع ذاعم نم لضفأ جـ-خدلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت املع:

ال اربخ عقاولا ليضفتلا ؛ألنالمس ليضفتلا مسا دعب زييمتلا لا معتسا رثكي "
ةبسن انل حضوي يذلا وه زييمتلا يلع،و نم لضفأ ديز ءيش يأ يف انل نيبي

: ىنعملا ،و اضيأ لعافلا نع لوحم هنأب عونلا اذه ليوأت نكميو . ةيلضف األ هذه
." ذاعم ملع ىلع خدلا ملع لضف

اقلخ! هط مركأ د-ام
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اقلخ:

اقلخ! بهط مركأ : لثمو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اقلخ:

هب"؛ لعفأ "مأ" لعفأ "ام ةغيصب ناك ءاوس بجعتلا دعب زييمتلا لا معتسا رثكي "
وه اقلخ، : زييمتلا ،و ميرك ديز ءيش يأ يف انل نيبي ال زييمتلا لبق بجعتلا ألن

نع لوحم هنأب هليوأت نكمي عونلا اذه خدلا. دنع مركلا ةبسن انل حضو يذلا
خدلا". قُلُخ مُرَك : ىنعملا ؛ألن اضيأ لعافلا

،ً ال.فعاملا يكو بهللا كُبْسَح .و اديهش بهللا ىفك عاملا.و دمحم ُّرَد هلل هـ-
اإل حضوي انه زييمتلا .و" ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت :ً ال يكو ،ً اديهش
لثم:هلل ريمضلا دعب هلا معتسا رثكيو ، اضيأ هلبق يتلا ةلمجلا يف دوجوملا ماهب

عاملا". هرد
بولسأ يف ةبسنلا زييمت لا معتسا رثكي خلاٌد" عاملا معن خلاٌدعاملا معن و-
حضوي ألهن يسايق لا ثملا .و مذلا وأ حدملا ةهج نايبل كلذو ؛ مذلا و حدملا

خ "وه"عاملا معن : ةلمجلا لصأ نإ ؛ذإ مذلا وأ حدملا لعفل ال عاف عقاولا ريمضلا
دلا".

زييمت :ً اسان ً،و .فطالاب اسان عراوشلا تمحدزا طالاب.و ةعاقلا ألت تما -
،و ههبشأ امو أل تما لعف دعب زييمتلا لا معتسا رثكي .و" ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم

؛ألن اضيأ لعافلا وه هانعم ناك نإو ، ظفللا رهاظ ىلع لعافلا ب هليوأت حصي ال
ريغ رج"نم" فرحب اقوبسم زييمتلا نوكي ".-ودق ةعاقلا الب طلا :مأل ىنعملا

"نم" هلبق دازت دقو ، ازييمت برعي وال ارورجم امسا برعي ةلا حلا هذه يفو ، دئاز
. لئاق ْنِم هللازع لثم:قلا

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف قلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الةل جلا ظفل هللا:

وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف زع:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز رج فرح نم:
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فرح ةكرحل لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم زييمت : لئاق
. دئازلا رجلا

ىنعم حضوي ؛ألهن ةبسن زييمت زييمتلا اذهو ئاقال." هللازع :قلا ةلمجلا ريدقتو
." هلبق يتلا ةيلعفلا ةلمجلا

عفري يتلا ةمهبملا ةملكلا وه درفملا زييمت يف بصنلا يف لمعي يذلا لماعلا -
. ههبش وأ لعف نم ةلمجلا ىنعم يف ام هيف لماعلا ف ةلمجلا زييمت امأ ، اهماهبإ

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ اًبَكْوَك َرَشَع َدَحَأ ُتْيَأَر يِّنِإ }-1

.{ ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ ِهِّبَر ُتاَقيِم َّمَتَف ٍرْشَعِب اَهاَنْمَمْتَأَو ًةَلْيَل َنيِثاَلَث ىَسوُم اَنْدَعاَوَو }-2
.{ ُهَرَي اًّرَش ٍةَّرَذ َلا َقْثِم ْلَمْعَي ْنَمَو ُهَرَي، اًرْيَخ ٍةَّرَذ َلا َقْثِم ْلَمْعَي ْنَمَف }-3

ِّبَر َكِئاَعُدِب ْنُكَأ ْمَلَو اًبْيَش ُسْأَّرلا َلَعَتْشاَو يِّنِم ُمْظَعْلا َنَهَو يِّنِإ ِّبَر 4-{َقَلا
.{ اًّيِقَش

.{ اًنوُيُع َضْرَأْلا اَنْرَّجَفَو }-5
.{ اًرَفَن ُّزَعَأَو َماًلا َكْنِم ُرَثْكَأ اَنَأ ُهُرِواَحُي َوُهَو ِهِبِحاَصِل َلا َقَف ٌرَمَث ُهَل َناَكَو }-6
اَهَّنِإ ، اًماَرَغ َناَك اَهَباَذَع َّنِإ َمَّنَهَج َباَذَع اَّنَع ْفِرْصا اَنَّبَر َنوُلوُقَي َنيِذَّلا 7-{َو

.{ اًماَقُمَو اًّرَقَتْسُم ْتَءاَس
.{ اًمْلِع ٍءْيَش َّلُك يِّبَر َعِسَو }-8

ْنَع َقَسَفَف ِّنِجْلا َنِم َناَك َسيِلْبِإ اَّلِإ اوُدَجَسَف َمَدآِل اوُدُجْسا ِةَكِئاَلَمْلِل اَنْلُق 9-{ْذِإَو
َنيِمِلا َّظلِل َسْئِب ٌّوُدَع ْمُكَل ْمُهَو يِنوُد ْنِم َءاَيِلْوَأ ُهَتَّيِّرُذَو ُهَنوُذِخَّتَتَفَأ ِهِّبَر ِرْمَأ

.{ اًلَدَب
.{ ىَنْسُحْلا ًءاَزَج ُهَلَف اًحِلا َص َلِمَعَو َنَمآ ْنَم اَّمَأَو }-10
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ءانثتس اال بولسأ
، رخآ مسا مكح نم مسا " جارخإ " ءانثتس اال ةلمج ديفت : ءانثتس اال ةلمج

ىنثتسملا هنم.و ىنثتسملا وهف اآلرخ امأ ، ىنثتسملا وه جَرخملا واالمس
ريدقتو ، ءانثتس اال ةملك هيلع لدت لعفب بوصنم ألهن لوعفملا نم عون

ءاج : هانعم إالخدلاا. موقلا ءاج : كلوق نأكف . ينثتسأ : مهدنع لعفلا اذه
اال ةملك وه ىنثتسملا يف لماعلا نأ قحلا خلااد.و ينثتسأو موقلا

اال ةلمجب ةصاخلا تاحلطصملا ضعب ىلإ تفتلت نأ ديفملا نمو . ءانثتس
: ءانثتس

البإالخ طلا رضح لثم: ، اروكذم هنم ىنثتسملا ناك :اذإ ةمات ةلمج -1
دلاا.

وأا يهنلا وأ يفنلا نم ةيلا خ ءانثتس اال ةلمج تناك :اذإ ةبجوم ةلمج -2
البإالخدلاا. طلا رضح : قباسلا لا ثملا ،ك ماهفتس ال

ةلمجلا تناكو ، ادوجوم هنم ىنثتسملا ناك :اذإ ةبجوم ريغ ةمات ةلمج -3
البإالخلااد.وال طلا رضح لثم:ام ، ماهفتسا وأ يهن وأ يفنب ةقوبسم

البإالخدلا. طلا حجن إالخلااد.وله اوبهذت
تناكو ، روكذم ريغ هنم ىنثتسملا ناك :اذإ ةبجوم ريغ ةمات ريغ ةلمج -4
حجن إالخلاٌد.وله رضح .(ما ماهفتسا وأ يهن وأ يفنب ةقوبسم ةلمجلا

إالخلاُّد.
طلا رضح هنم: ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا ناك :اذإ لصتم ءانثتسا -5

البإالخلااد.
هنم: ىنثتسملا سنج ريغ نم ىنثتسملا ناك :اذإ عطقنم ءانثتسا -6
: ماسقأ ثالةث يتلا ءانثتس اال تاملكو . مهتعتمأ إال نورفاسملا لصو

. فورح -1
. ءامسأ -2

. فورح وأ لا عفأ -3
"إال": ءانثتس اال فرح -1

اآليت: وحنلا ىلع لمعتسيو
اال ناك ءاوس ىنثتسملا بصن بجو ةبجوم ةمات ةلمجلا تناك أ-نإ

البإالخلااد. طلا ءاج لثم: ، اعطقنم المأ صتم ءانثتس
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاج:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم اخاد:
البإالخلااد. طلا تيأر : لثمو

. لعافو لعف : تيأر
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. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم الب: طلا
نماإلع هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم خلااد:
البإالخلااد. بطلا تررم : لثمو

. لعافو لعف : تررم
ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم الب رج،وطلا فرح ءابلا الب: بطلا

. ةرهاظلا
. ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم خلااد:
مه. بئاقح إال ةعاقلا الب اطل لخد

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لخد
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف لاطالب:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ةعاقلا
. ءانثتسا فرح إال:

ينبم لصتم ريمض مهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم مه: بئاقح
. هيلإ فاضم لحم يف نوكسلا ىلع

سنج نم سيل ىنثتسملا ؛ألن عطقنملا ءانتثس اال ىلع لا ثملا اذهو "
هنم". ىنثتسملا

: نابارعإ إال دعب اميف كل زاج ةبجوم ريغ ةمات ةلمجلا تناك ب-نإ
إالخلااد. نوزئافلا رضح :ام ءانثتس اال ىلع بصنلا -1

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : نوزئاف لا
. ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم خلااد:
خبلاد. إال تررم ام

. يفن فرح ام:
. لعافو لعف : تررم

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم ديزو رج، فرح ءابلا بخلاد:

، ةاحنلا اهطرتشا طورشب ةلمج إال دعب ام نوكي نأ زوجي غرفملا ءانثتس يفاال -
. هنطول لمعي إال صلخملا لثم:ام

. يفن فرح ام:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : صلخملا

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لمعي
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ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و
يذلا إال دجم بقوع :ام عطقنملا ءانثتس يفاال "إال" دعب ةلمجلا عوقو زوجيو -

. عدار هباقعف لمهأ
. يفن فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بقوع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : دجم

. ءانثتسا فرح إال:
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

ةلص ةلمجلا وه،و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : لمهأ
. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا

نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز فرح ربخلا يف ةعقاو ءافلا : هباقعف
. بارع

. هيلإ فاضم ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم : هباقع
يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : عدار

لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و األلو أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو
. ىنثتسم بصن

مسق ةلمج انيدل نوكت نأ غرفملا ءانثتس يفاال ةلمعتسملا بيلا نماألس -
ىنعم ىلع لدي ضام اهلعف ةيلعف ةلمج مسقلا باوجو ، يفنم اهانعمو ةبجوم

بهللاإال كتلأس لثم:( ، ردصمب " هلعافو " لعفلا لوؤن ةلا حلا هذه يفو ، لبقتسم
. ينتدعاس

هب. لوعفمو لعافو لعف : كتلأس
. لأسب قلعتم رورجمو راج بهللا:

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

هب. لوعفمو ، ةياقولا نونو ، لعافو ، لعف : ينتدعاس
ٍناث. هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأت يف لعافلا و لعفلا و

. كتدعاسم إال كتلأس :ام ةلمجلا ىنعمو
: ءانثتس اال ءامسأ

امه .امأ هيلإ افاضم اهدعب ام برعيو " ىوس ريغ"و" " يهف ءانثتس اال ءامسأ امأو
، قباسلا ليصفتلا يف ءانثتس اال ةلمج عاون أل اعبت "إال" دعب ام بارعإ نابرعيف

خلاد". ىوس خلاد"وأ ريغ الب طلا رضح : لوقنف

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ريغ:
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : ىوس

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم خلاد:
خلاد. ريغ الب طلا رضح :ام لثمو



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

XXXIII

. يفن فرح ام:
. لعافو لعف الب: طلا رضح

ةمضلا ب عوفرم لك نم ضعب لدب ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ريغ:
. ةرهاظلا

خدلاد. ريغ الب طلا تيأر :ام لثمو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم الب: طلا

ةحتفلا ب بوصنم لك نم ضعب لدب ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ريغ:
. ةرهاظلا

ُخلاد. ريغ رضح ام
. يفن فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف :ُ ريغ

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ديز:
َخلاد. ريغ تيأر :ام لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم :َ ريغ
ِخلاد. ريغب تررم :ام لثمو

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم ريغو رج، فرح ءابلا : ريغب
نأ طرشبو ، اعطقنم ءانثتس اال نوكي نأ طرشب ريغ" لا" معتسا "َديب" لمعتستو -
هنأ َديب يكذ لثم:(خلاٌد ،( اهيلومعمو نم(َّنأ لوؤم ردصم ىلإ ةفاضم نوكت

.( نواهت م
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خلاد:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : يكذ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ديب:
. بصنو ديكوت فرح نأ:

نأ. مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : نواهت م

. هيلإ فاضم رج لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و
: ءانثتس لااال عفأ

اال ةلمجلا ىلع ةلخادلا ةخسانلا لا األعف باب يف الن خدي ".و نوكي "،"ال سيل "
"ام" اهتقبس عفأاالنإ لمعتست يهو .( اشاح -خال– ادع لا( واألعف .امأ ةيمس
ال طلا رضح لثم:( اهل، الهب وعفم هرابتعاب اهدعب ىنثتسملا بصنيو ، ةيردصملا
خلااًد. اشاح البام طلا رضح البامخالخلااًد.و طلا رضح خلااًد.و ادع بام

حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:
ريمض هلعافو ، رذعتلا هروهظ نم عنم ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ادع:
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حلا. بصن لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا وه،و هريدقت ابوجو رتتسم
" اديز نيزواجم الب طلا رضح الم:" كلا ريدقتو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم خلااد:
عفأاالوأ اهبارعإ كل زاج ، ةيردصملا نم"ام" ةيلا خ لا األعف هذه تناك نإو

خلااد. ادع الب طلا رضح رج: فورح اهبارعإ

. لعافو لعف الب: طلا رضح و
وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو ، ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ادع:

حلا. بصن لحم يف ةلمجلا ،و
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم خلااد:

خدلا. ادع الب طلا رضح : لثمو
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح ادع:

لعفلا ب قلعتم رورجملا و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ادعب رورجم خلاد:
. رضح

ال مهم افرح "إال" نوكتو لك، نم ضعب لدب هبارعإو هنم، ىنثتسملل هعابتإ -2
البإالخلاٌد. طلا رضح ةلا:ام حلا هذه يف

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا
. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لك نم ضعب لدب خدلا:
البإالخلااًد. طلا تيأر :ام لثمو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم الب: طلا
." لمهم وأ لماع " ءانثتسا فرح إال:

ب بوصنم لك نم ضعب لدب ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم خلااد:
. ةرهاظلا ةحتفلا

البإالخلااد"وأإالخلاد". بطلا تررم ام
. رورجمو راج الب: بطلا

. ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم خلااد:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم لك نم ضعب لدب خلاد:
- زوجيو ، ىنثتسملا بصن ةلا حلا هذه يف حصف فاأل اعطقنم ءانثتس اال ناك نإو

. نظلا إال ةفرعم هل تسيل لا: دبالثم هبارعإ - ةجهل يف
ىلع ينبم فرح ثينأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تسيل

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا
. بصن لحم يف سيل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج هل:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا : ةفرعم
. ءانثتسا فرح إال:

". ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : نظلا
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." ةفرعملا سنج نم سيل نظلا ؛ألن عطقنم ءانثتس اال اذه
لثم: ، هبصن بوجو هنم ىنثتسملا ىلع امدقتم ىنثتسملا ناك نإو

. قيدص إالخلااد يل ام
. يفن فرح ام:

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج يل:
. ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم خلااد:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : قيدص

ام برعأو "إال" تيغلأ ةبجوم ريغو ةمات ريغ ءانثتس اال ةلمج تناك جـ-نإ
فرحلا لبق ام نأ يأ اغرفم ءانثتس اال يمسو ، ةلمجلا نم هعقوم بسح اهدعب

إالخلاد. رضح لثم:ام ، هدعب اميف لمعلل غرفت
. يفن فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح
. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف خلاد:
إالخلااد. تيأر :ام لثمو

. يفن فرح ام:
. لعافو لعف : تيأر

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

بوصنم هب لوعفم : خًادلا

ٍدلا خب إال تررم ام

رجلا فرحب رورجم خٍدلا:

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ ْمُهْنِم اًليِلَق اَّلِإ ُهْنِم اوُبِرَشَف }-1

.{ َنيِدِجاَّسلا َعَم َنوُكَي ْنَأ ىَبَأ َسيِلْبِإ ،اَّلِإ َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُك ُةَكِئاَلَمْلا َدَجَسَف }-2
ْمِهِدَحَأ ُةَداَهَشَف ْمُهُسُفْنَأ اَّلِإ ُءاَدَهُش ْمُهَل ْنُكَي ْمَلَو ْمُهَجاَوْزَأ َنوُمْرَي َنيِذَّلا 3-{َو

.{ َنيِقِداَّصلا َنِمَل ُهَّنِإ ِهَّللا ِب ٍتاَداَهَش ُعَبْرَأ
اَّلِإ ُهوُلَعَف اَم ْمُكِراَيِد ْنِم اوُجُرْخا ِوَأ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقا ِنَأ ْمِهْيَلَع اَنْبَتَك اَّنَأ 4-{ْوَلَو

.{ اًتيِبْثَت َّدَشَأَو ْمُهَل اًرْيَخ َناَكَل ِهِب َنوُظَعوُي اَم اوُلَعَف ْمُهَّنَأ ْوَلَو ْمُهْنِم ٌليِلَق
ءانثتس اال ةلمج

اَلَو ِلْيَّللا َنِم ٍعْطِقِب َكِلْهَأِب ِرْسَأَف َكْيَلِإ اوُلِصَي ْنَل َكِّبَر ُلُسُر اَّنِإ ُطوُل اَي اوُلا 5-{َق
َسْيَلَأ ُحْبُّصلا ُمُهَدِعْوَم َّنِإ ْمُهَباَصَأ اَم اَهُبيِصُم ُهَّنِإ َكَتَأَرْما اَّلِإ ٌدَحَأ ْمُكْنِم ْتِفَتْلَي

.{ ٍبيِرَقِب ُحْبُّصلا
.{ ِّنَّظلا َعاَبِّتا اَّلِإ ٍمْلِع ْنِم ِهِب ْمُهَل 6-{اَم
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ُهَّللا ُهُبِّذَعُيَف ، َرَفَكَو ىَّلَوَت ْنَم ،اَّلِإ ٍرِطْيَسُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل ، ٌرِّكَذُم َتْنَأ اَمَّنِإ ْرِّكَذَف }-7
.{ َرَبْكَأْلا َباَذَعْلا

.{ اًماَع َنيِسْمَخ اَّلِإ ٍةَنَس َفْلَأ ْمِهيِف َثِبَلَف }-8
َلْيَكْلا اوُفْوَأَو ُهَّدُشَأ َغُلْبَي ىَّتَح ُنَسْحَأ َيِه يِتَّلا اَّلِإِب ِميِتَيْلا َمَلا اوُبَرْقَت 9-{اَلَو

ىَبْرُق اَذ َناَك ْوَلَو اوُلِدْعاَف ْمُتْلُق اَذِإَو اَهَعْسُو اَّلِإ اًسْفَن ُفِّلَكُن اَل ِطْسِقْلا ِب َناَزيِمْلا َو
.{ َنوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِهِب ْمُكاَّصَو ْمُكِلَذ اوُفْوَأ ِهَّللا ِدْهَعِبَو

َّنِإ ِهَّللا ِدْنِع ْنِم اَّلِإ ُرْصَّنلا اَمَو ْمُكُبوُلُق ِهِب َّنِئَمْطَتِلَو ىَرْشُب اَّلِإ ُهَّللا ُهَلَعَج 10-{اَمَو
.{ ٌميِكَح ٌزيِزَع َهَّللا

ءادنلا بولسأ
يهو ، اهيلع فقن نيح ال ماك ىنعم ديفت ةصاخ ةلمج ،و صاخ " بولسأ ": ءادنلا
عون ىدانملا ؛ألن رهاظ ريغ دانسإ اهيف رفاوتي ، ىدانمو ءادنلل فرح نم نوكتت
اذهو ، وعدأ ،وأ يدانأ : هريدقت فوذحم لعفب بوصنم وهو هب"، لوعفملا نم"

ةلمج ءادنلا ةلمج .و هلمع لمعيو هنع بوني ءادنلا فرحو ، اقلطم رهظي ال لعفلا
اهرثكأو ءادنلا فورح رهشأو ، ةيربخ ةلمج ىلإ اهلوحي ريدقتلا اذهو ، ةيبلط

، هرثأ ىقبيو ريثكلا لا معتس يفاال ءادنلا فرح فذح زوجيو وه:اي، اال معتسا
.(.. ءازع األ َّيِعِمَتْسُم .. زيزعلا يخأ .. ليلجلا انملا لثم:(ع

. برعم واآلرخ ينبم امهدحأ : نيعون ىلإ ىدانملا مسقني -1
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: ناعون وهو بصن لحم يف هب عفري ام ىلع ىنبُي وهف ، ينبملا ىدانملا امأ
،واي لبقأ لثم:ايخدلا ، فاضملا ب اهيبش وال افاضم سيل يذلا : درفملا مَلَعلا أ-

يلبقأ ُةمطاف
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم خدلا:
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ةمطاف

ال بقأ ناتمطاف الاي بقأ نادلا :ايخ لثمو
. بصن لحم يف األفل ىلع ينبم ىدانم : نادلا خ

. اولبقأ نودلا :ايخ لثمو
. بصن لحم يف واولا ىلع ينبم ىدانم :

يلي: امك برعي هنكلو هئانب ىلع يقب لص يفاأل اينبم ملعلا ىدانملا ناك نإف -
.( هيوبيس هللااي كمحر )

يف ريخ األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : هيوبيس
بصن لحم

نيفاضم انوكي نأ طرشب ( تنب وأ نبا ) ةملكب افوصوم درفملا ملعلا ناك نإو -
َنب ُديعس :اي حتفلا ىلع ءانبلا ،وأ مضلا ىلع ءانبلا : ناهجو هيف كلف ملع ىلإ

. لبقأ ٍدمحم
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ديعس

. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ةفص نب:
. درفملا ملعلل ةيلص األ ةدعاقلا ىلع بارع اإل اذهو

. لبقأ دمحم َنب َديعس :اي لثمو
. عابت اإل ةكرح هروهظ نم عنم ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم : ديعس

، يداه وأ يضار همسا صخش لثم اصوقنم امسا ىدانملا درفملا ملعلا ناك -نإ
: ناهجو هئاي يف كلف

. لبقأ يضار لثم:اي ءايلا ءاقبإ أ-
. بصن لحم يف لقثلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : يضار
. لبقأ ِضار لثم:اي ، رجلا و عفرلا يتلا ح يف اهفذح نأش ءايلا فذح ب-
لقثلا هروهظ نم عنم ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : ضار

." ءايلا ءاقبإ لضف "واأل بصن لحم يف
لضف ،واأل صوقنملا ءاي يف كل ام لثم هفلأ يف كلف اروصقم ملعلا ناك نإو -

. لبقأ ىفطصم لثم:اي ، اهؤاقبإ
. بصن لحم يف رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : ىفطصم

ءادنلا ةلمج
. تنأ اي لثم:ايخدلا ، بطاخملا ءادن درفملا ملعلا ءادن ةدعاقب قحتلي -

لحم يف ، ةيلص األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : تنأ
. بصن
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. اولبقأ ؤهالء :اي لثم ةراش اإل ءادنو -
يف ، ةيلص األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم ؤهالء:

. بصن لحم
. رشبأ ريخلا لعف ْنَم :اي لثم لوصوملا ءادنو -

لحم يف ، ةيلص األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم ْنَم:
. بصن

: ةدوصقملا ةركنلا ب-
هنم؛ألهن فيرعتلا بستكت ؛ ءادنلا يف ً ادصق دصقت يتلا ةركنلا يهو

لثم:ايط بصن لحم يف هب عفرت ام ىلع ىنبت يهو ، تاركنلا نيب نم اهددحي
يلبقأ ةبلا ايط لبقأ ُ بلا

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : بلا ط

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ةبلا ط
ال. بقأ نابلا :ايط لثمو

. بصن لحم يف األفل ىلع ينبم ىدانم : نابلا ط
او. ألبق نودهتجم :اي لثمو

. بصن لحم يف واولا ىلع ينبم ىدانم : نودهتج م
اميظع ً ادئاق هللااي كرصن : لثم اهبصن بلغ فاأل ةفوصوم ةركنلا تناك -ونإ

.ً
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : ادئاق

يف انركذ ام هئاي وأ هفلأ يف كلف اصوقنم ،وأ اروصقم امسا ةركنلا تناك -ونإ
. لبقأ ىتف :اي لثم درفملا ملعلا

. بصن لحم يف ، رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : ىتف
. هبنت يه :ايال لثمو

. بصن لحم يف ، لقثلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم يه: ال
: عاونأ ثالةث وهف بوصنملا برعملا ىدانملا امأو -

، افيرعت ءادنلا نم ديفت ال يتلا يهو : ةدوصقملا ريغ ةركنلا أ-

. يديب ذخ ال جر :اي لثم ىمع األ لوق مهتلثمأ رهشأو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم ال: جر

كل ىبوط ابئات ايو ، قفأ ً ال فاغ اي
. لبقأ ريخلا لعاف :اي لثم فاضملا ىدانملا ب-

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : لعاف
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ريخلا

. رشبأ هقلخ ًاننسح :اي لثم فاضملا ب هيبشلا ىدانملا جـ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : اننسح

يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هقلخ
. هيلإ فاضم رج لحم
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ةفاض اإل تناكو ، ملكتملا ءاي ىلإ افاضم اآلرخ حيحص ىدانملا ناك 2-ونإ
عبالةم برعي هنإف اصيصخت وأ افيرعت فاضملا اهنم ديفي ةيونعم ؛يأ ةضحم

لثم: ، ةردقم

. لبقأ يبحا ص اي
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يبحا ص

. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا .و ةبسانملا
: ىدانملا ىلع رثؤت هوجو هيلإ افاضم ةعقاولا ءايلا هذه يف كلو

. قباسلا لا ثملا يف امك نوكسلا ىلع ةينبم اهؤاقبإ أ-
. لبقأ َيقيدص :اي لثم . حتفلا ىلع اهئانب عم اهؤاقبإ ب-

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يقيدص
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ، ةبسانملا

.. اَحرف اي لثمو افلأ: اهبلقو اهلبق ام حتف مث حتفلا ىلع اهؤانبو اهؤاقبإ جـ-
ينبم لصتم ريمض افلأ ةبلقنملا ءايلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : احرف

اال اذه يف زوجيو . يحرف لص:اي ،واأل هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع
. هاحرف :اي لثم : تكسلا ءاهب فقولا دنع يتأت نأ لا معتس

ينبم لصتم ريمض افلأ ةبلقنملا ءايلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : هاحرف
ىلع ينبم فرح تكسلا ءاه ءاهلا ،و هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا
. اودحوت ِموق :اي لثم . اهيلع يلدال اهلبق يتلا ةرسكلا ءاقبو اهفذح د-
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم موق:

. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض ةفوذحملا ءايلا ،و ةبسانملا

لثم: اهتفاضإ رثكت يتلا تاملكلا يف كلذو ، مضلا ىلع اهلبق ام ءانبو اهفذح هـ-
: لوقتف لا، ثملا اذه بارعإ يف خالف كانهو ،( ُّبر ..اي ُموق :اي لثم

ب ههبشل تءاج يتلا ةمضلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم موق:
. ملكتملا ءاي وه فوذحم هيلإ فاضملا ،و ةدوصقملا ةركنلا

ىنعم ال اظفل ةفاض نعاإل هعاطقن ال بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم وأ:
. ةدوصقملا ةركنلل ههبشو

اال هيف كل زاج "بأ"وأ"مأ" ةملك وه ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا ناك نإف -
: اهرهشأ ، ىرخأ االت معتساو ، ةقباسلا االت معتس

اهئانب عم ثينأتلا ءات اهنإ : نولوقي ءاتب اهنع ضيوعتلا و ملكتملا ءاي فذح أ-
.. ِتبأ :اي لثم رسكلا ىلع

ءايلا نع اضوع ءاج فرح ءاتلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : تبأ
نوكسلا ىلع ينبم ريمض ةفوذحملا ءايلا ،و بارع نماإل هل لحم ال ةفوذحملا

. هيلإ فاضم رج لحم يف
عم ءايلا ءاقب بجو ، ملكتملا ءاي ىلإ فاضم مسا ىلإ افاضم ىدانملا ناك نإف -

.. يبلق ةحرف ..اي يبلق ةحرف :اي لثم حتفلا ىلع وأ نوكسلا ىلع اهئانب
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يف كلف مع" ةنبا وأ مأ ةنبا وأ مع نبا وأ مأ "نبا ةملك وه ىدانملا ناك إالنإ
: ناهجو ءايلا هذه

مأ.. نب :اي لثم اهلبق ةرسكلا ءاقب عم هيلإ فاضملا ءاي فذح أ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم نبا:

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم مأ:
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض ةفوذحملا ءايلا ،و ةبسانملا

بلق نم نكمتنل ةحتف اهلبق يتلا ةرسكلا بلقو افلأ اهبلق دعب ءايلا فذح ب-
: ءايلا

َّمأ.. نب اي
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم نبا:

تءاج يتلا ةحتفلا اهروهظ نم عنم ةردقملا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم مأ:
لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض افلأ ةبلقنملا ةفوذحملا ءايلا افلأ.و ءايلا بلقل

. هيلإ فاضم رج

اهنيب عمجلا حصي ولاالم؛ذإال باألفل افرعم نوكي ال ىدانملا نأ ملعت تنأ -3
حاالت: يف ،إال ءادنلا نيبو
هللا. :اي لثم الةل جلا ظفل أ-

عم هلا معتسا رثكأو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم الةل جلا ظفل هللا:
: ةددشم ميمب هنع ضيوعتلا و ءادنلا فرح فذح

هللام. : لثمو
نع ضوع ميملا ،و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم الةل جلا ظفل هللا:
زوجيو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، فوذحملا ءادنلا فرح

.( يل رفغا َّمُه :(ال لثم رعشلا يف ريثك كلذو الةل، جلا ظفل نم "لا" فذح
ءادنلا فرح نع ضوع ميملا ،و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مه: ال

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، فوذحملا
. ةعاجش رمن :ايلا لثم هب اهبشم ىدانملا نوكي ب-نأ

ىلع ةلمجلا ريدقت نأ نوري مهو " بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم رمن: لا
." ةعاجش رمنل ا َلثم ،يأ:اي فاضم ىدانملا فذح

ةيأ"، بـ"يأ، ةناعتس نماال ولاالمفالدب باألفل افرعم ىدانملا االمس ناك اذإف -4
. رشبأ دج ملا اهيأ :اي لثم اهل. هيبنتلا "اه" قاحلإو ، اهدارفإ بجيو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لدب : دجملا

هدعاس نع رَّمش يذلا اهيأ :اي لثم بـ"لا" ءودبملا لوصوملا مسا عم كلذكو -
. رشبأ

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ:
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. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:

. لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا
وه،و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف رَّمش:

. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا

. رشبأ دعتسملا اذ اهيأ : لثم باطخلا فاك نم درجملا ةراش اإل مسا عمو -
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:
. ظفللا ىلع ألي لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ةراش المساإل ةفص : دعتسملا
وأ ادرفم املع ناك نإ رثكأ وأ هرخآ نم فرح فذح ؛يأ ىدانملا ميخرت زوجي -5

: ناهجو اًرِخآ حبصأ يذلا فرحلا يف كل ز وجي انهو ةدوصقم ةركن
. َمطاف :اي لوقنف هلصأ ىلع هكرتن أ-نأ

: اهبارعإ يف لوقتو ، تناك امك ةحوتفم ميملا يقبتف ، ةمطاف :اي اهلصأ
. بصن لحم يف ، ميخرتلل ةفوذحملا ءاتلا ىلع مضلا ىلع ينبم ىدانم : مطاف

ِحاص. :اي لوقتو
، قباسلا لا ثملا ك اهبرعتو تناك امك ةروسكم ءابلا ىقبتف ، ُبحاص :اي اهلصأ

. اذكهو
رظتني عمتسملا ىلع "دالةل رظتني نم "ةغل ءامدقلا اهيمسي ةقيرطلا هذهو

. فوذحملا فرحلا
مضلا ىلع ءانبلا ب ريخ األ فرحلا طبضتف ىدانم هرابتعاب هعقوم يعارت ب-نأ

.ُ مطاف :اي لوقتف
. اذكهو ... بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : مطاف

نمو ، فرحلا اذهب ىهتنا دق االمس نأك " رظتني ال نم "ةغل ىمست ةقيرطلا هذهو
مضلا ىلع هؤانب مت َّمَث

عفد ىلع كنيعي نم ىلإ كتخرص هيف هجوت ؛ ءادنلا عاونأ نم عون : ةثاغتس اال
ا هدعبو ، هريغ اهيف لمعتسي "اي"وال ءادنلا فرح نم نوكتت يهو ررض. وأ ةدش

حتفلا ىلع ةينبم ةيلصأ بالم ارورجم " ثاغتسملا " ىمسيو هثيغتست يذلا المس
رسكلا ىلع ةينبم ةيلصأ بالم ارورجم هل ثاغتسملا ،مثاالمس بلغ األ ىلع

. مولظملل نمؤملَل :اي لوقتف
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:

هيف "ألن ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا بلاالم،و رورجم مسا : نمؤملا
." وعدأ : لعفلا ىنعم

مسا : مولظملا ، بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح :لاالم مولظملل
فرحب قلعتم رورجملا و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم بلاالم رورجم

. ءادنلا
اهقحلنو هرخآ يف فلأب اهنع ضوعن نأ زاج ثاغتسملا نم رجلا الم تفذح نإو
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. فقولا دنع تكسلا ءاهب
. مولظملل اَنمؤم :اي لوقنو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
وهو لألفل، ةبسانملا ةحتفلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : انمؤم

نوكسلا ىلع ينبم فرح ةفوذحملا رجلا الم نع ضوع ،واألفل بصن لحم يف
. بارع نماإل هل لحم ال

! هانمؤم :اي لوقنو
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

لألفل ةبسانملا ةحتفلا هروهظ نم عنم ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم : هانمؤم
نوكسلا ىلع ينبم فرح ، ةفوذحملا رجلا الم نع ضوع ،واألفل بصن لحم يف

هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح تكسلا ءاه ءاهلا ،و بارع نماإل هل لحم ال
. بارع نماإل

. فيعضلل اذهَل لثم:اي لص، يفاأل اينبم ثاغتسملا نوكي دق
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:

و راجلا يلص،و األ ءانبلا عالةم اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم اذه:
. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا

. مولظملل كل :اي لثمو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ينبم رج فرح لاالم:

يلص،و األ ءانبلا عالةم اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم ريمض : فاكلا
. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا

، حتفلا ىلع ةينبم نوكت نأ بجي ثاغتسملا لوأ يف نوكت يتلا رجلا -الم
يلي: اميف رسكلا ىلع اهؤانب بجيو

. مولظملل يِل :اي ملكتملا ءاي ثاغتسملا ناك أ-اذإ

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم فرج فرح لاالم:

ع اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسك هرج عوالةم بلاالم رورجم ريمض : ملكتملا ءايو
. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا يلص،و األ ءانبلا الةم

باطلل :اي ءادنلا فرحب ةقوبسم ريغ ، ثاغتسملا ىلع فوطعم عم نوكت ب-نأ
. نطولل بلاة لوطل

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:
قلعتم رورجملا و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم بلاالم رورجم : بلا اطل

. ءادنلا فرحب
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فطع فرح : واولا
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. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:
. بصن لحم يف فوطعم لاطبلاة:

اهؤانب بجيو ، ابوجو رسكلا ىلع ةينبم هل ثاغتسملا لوأ يف ةعقاولا -لاالم
انَل. رصانلل :اي لثم ملكتملا ءاي ريغ اريمض هل ثاغتسملا ناك نإ حتفلا ىلع

لصتم ريمض انو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح انل:لاالم
. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا رجبلاالم،و لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

يأ هيلع ثاغتسم لب هل ثاغتسم ريغ ثاغتسملا دعب عقاولا االمس ناك نإو
"ملث:اي رجلا فرحب هتررجو لاالم تفذح هل، راصتن الاال هيلع راصتن اال بلطت

. نيملا لاظ نم هلَل
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

الةل جلا ظفلو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح هلل:لاالم
فرحب قلعتم رورجملا و راجلا .و ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم بلاالم رورجم

. ءادنلا
. نينكاسلا ءاقتل ال كرحو نوكسلا ىلع ينبم رج فرح نم:

. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا ،و ءايلا هرج عوالةم نمب رورجم : نيملا لاظ
لثم:اي ، بجعتلا ديفت ءادن ةلمج يف "اي" دعب ةحوتفملا لاالم لمعتست -و

! لوهْلَل لا!اي مجْلَل !اي بجعْلَل
. ءادن فرح اي:

هرج عوالةم بلاالم رورجم بجعلا ،و حتفلا ىلع ينبم رج فرح :لاالم بجعلل
بـ"اي". قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا

هنم، عجوتملا وأ هيلع عجفتملل هجوم ءادن ؛ألاهن ءادنلا عاون نماأل عون : ةبدنلا
؛ بارع واإل ءانبلا ثيح نم هماكحأ هلو ىدانم بودنملا برعيو

:واخلاد. تلق خدلا همسا تام لجر ىلع عجفتت نأ تدرأ اذإ تنأف
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم " ءادن فرح "يأ ةبدن فرح وا:
ملأ نم عجوتت نأ تدرأ اذإو . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم خلاد:

: تلق كسأرب
. يسأر وا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح وا:
لا غتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يسأر
رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةبسانملا ةكرحب لحملا

. هيلإ فاضم
. بلا غلا لا معتس يفاال وه"او" ةبدنلا يف لمعتسملا فرحلا و

لثم:واخ ، فقولا دنع تكسلا ءاه اهدعب ، ةدئاز فلأ بودنملا قحلت نأ بلغ واأل
هاد. لا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح وا:
يف لألفل، ةبسانملا ةحتفلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم خلااد:
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. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح .واألفل بصن لحم
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح تكسلا ءاه : ءاهلا

. هاديمحلا دبع لثم:او هيلإ فاضملا يف األفل هذه يتأت دقو -
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح او:

اديمحلا ،و فاضم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم دبع : هاديمحلا دبع
لألفل،واأل ةبسانملا ةحتفلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم

تكسلا ءاه ءاهلا ،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح فل
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح

. رخآ دم فرحب انيتأ هيلإ تدأ نإف ، سبل ىلإ يدؤت أال طرشب دازت األفل هذهو
. ِكاخأ :او تلق ةبطاخملا ريمض ىلإ فاضم خأ ىلع عجفتت ثمالنأ ديرت نأك
؛ بطاخملا ىلإ فاضملا األرمباألخ سبتلا ،و اكاخأ :او تراص األفل تدز نإف

. يكاخأ :او لوقت كلذلو
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح او:

. ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ىدانم اخأ:
. هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح : ءايلا
:او تلق درفملا بئاغلا ريمض ىلإ فاضم خأ ىلع عجفتت نأ تدرأ نإ كلذكو
ريمض ىلإ فاضملا األرمباألخ سبتلا ،و اهاخأ :او تراص األفل تدز نإف ، هاخأ

. وهاخأ :او لوقن كلذلو ؛ ةبئاغلا
. ةبدن فرح او:

. ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ىدانم اخأ:
. هيلإ فاضم لج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح : واولا

، مهاخأ :او تلق نيبئاغلا ريمض ىلإ فاضم خأ ىلع عجفتت نأ تدرأ نإ كلذكو
بئاغلا ريمض ىلإ فاضملا باألخ سبتلا ،و امهاخأ :او تراص األفل تدز نإف

. ومهاخأ :او لوقن كلذلو ؛ ىنثملا
. ةبدن فرح او:

ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ىدانم اخأ:
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض مه:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح : واولا
ب اهكرحت نأ وأ ءايلا ىقبت نأ كل زاج ملكتملا ءاي ىلإ افاضم بودنملا ناك -اذإ

تكسلا ءاه دازتو ، ةبدنلا فلأ ةدايزو اهفذحت نأ وأ ةبدنلا فلأ ةدايز عم ةحتفلا
. يسأر :او لوقتف ، فقولا دنع

. ةبدن فرح او:
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يسأر

. ةبسانملا
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا

. اَيسأر :او لوقنو
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. ةبدن فرح او:
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : سأر

. ةبسانملا

. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح األفل:

. اسأر :او لوقنو
. ةبدن فرح او:

لألفل،و ةبسانملا ةكرح اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : سأر
. هيلإ فاضم ةفوذحملا ءايلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح األفل:

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ َنوُدُبْعَت اَم ُدُبْعَأ ،ال َنوُرِفاَكْلا اَهُّيَأ اَي 1-{ْلُق

.{ َكَلَدَعَف َكاَّوَسَف َكَقَلَخ يِذَّلا ، ِميِرَكْلا َكِّبَرِب َكَّرَغ اَم ُناَسْنِإْلا اَهُّيَأ 2-{اَي
اَنَل ْرِفْغاَف اَنَّبَر اَّنَمآَف ْمُكِّبَرِب اوُنِمآ ْنَأ ِناَميِإْلِل يِداَنُي اًيِداَنُم اَنْعِمَس اَنَّنِإ اَنَّبَر }-3

اَلَو َكِلُسُر ىَلَع اَنَتْدَعَو اَم اَنِتآَو اَنَّبَر ، ِراَرْبَأْلا َعَم اَنَّفَوَتَو اَنِتاَئِّيَس اَّنَع ْرِّفَكَو اَنَبوُنُذ
.{ َداَعيِمْلا ُفِلْخُت اَل َكَّنِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَي اَنِزْخُت

ِفوُأ يِدْهَعِب اوُفْوَأَو ْمُكْيَلَع ُتْمَعْنَأ يِتَّلا َيِتَمْعِن اوُرُكْذا َليِئاَرْسِإ يِنَب 4-{اَي
.{ ِنوُبَهْراَف َياَّيِإَو ْمُكِدْهَعِب

ْمُكِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا ىَلَع َبِتُك اَمَك ُماَيِّصلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 5-{اَي
.{ َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل

ىَلَب َقَلا ْنِمْؤُت ْمَلَوَأ َقَلا ىَتْوَمْلا يِيْحُت َفْيَك يِنِرَأ ِّبَر ُميِهاَرْبِإ َقَلا 6-{ْذِإَو
.{ يِبْلَق َّنِئَمْطَيِل ْنِكَلَو

اَذَه ِكَل ىَّنَأ ُمَيْرَم اَي َقَلا اًقْزِر اَهَدْنِع َدَجَو َباَرْحِمْلا اَّيِرَكَز اَهْيَلَع َلَخَد اَمَّلُك }-7
{ ٍباَسِح ِرْيَغِب ُءاَشَي ْنَم ُقُزْرَي َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِدْنِع ْنِم َوُه ْتَلا َق

اوُرَفَك َنيِذَّلا َنِم َكُرِّهَطُمَو َّيَلِإ َكُعِفاَرَو َكيِّفَوَتُم يِّنِإ ىَسيِع اَي ُهَّللا 8--{ْذِإَقَلا
ْمُكُعِجْرَم َّيَلِإ َّمُث ِةَماَيِقْلا ِمْوَي ىَلِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقْوَف َكوُعَبَّتا َنيِذَّلا ُلِعاَجَو

.{ َنوُفِلَتْخَت ِهيِف ْمُتْنُك اَميِف ْمُكَنْيَب ُمُكْحَأَف
اَلَو َهَّللا اَّلِإ َدُبْعَن اَّلَأ ْمُكَنْيَبَو اَنَنْيَب ٍءاَوَس ٍةَمِلَك ىَلِإ اْوَلا َعَت ِباَتِكْلا َلْهَأ اَي 9-{ْلُق

.{ ِهَّللا ِنوُد ْنِم اًباَبْرَأ اًضْعَب اَنُضْعَب َذِخَّتَي اَلَو اًئْيَش ِهِب َكِرْشُن
ْمُكيِف َلَعَج ْذِإ ْمُكْيَلَع ِهَّللا َةَمْعِن اوُرُكْذا ِمْوَق اَي ِهِمْوَقِل ىَسوُم َقَلا 10-{ْذِإَو

.{ َنيِمَلا َعْلا َنِم اًدَحَأ ِتْؤُي ْمَل اَم ْمُكاَتآَو اًكوُلُم ْمُكَلَعَجَو َءاَيِبْنَأ
يِدْعَب ْنِم يِنوُمُتْفَلَخ اَمَسْئِب َقَلا اًفِسَأ َناَبْضَغ ِهِمْوَق ىَلِإ ىَسوُم َعَجَر اَّمَلَو }-11
َّنِإ َّمُأ َنْبا َقَلا ِهْيَلِإ ُهُّرُجَي ِهيِخَأ ِسْأَرِب َذَخَأَو َحاَوْلَأْلا ىَقْلَأَو ْمُكِّبَر َرْمَأ ْمُتْلِجَعَأ
َعَم يِنْلَعْجَت اَلَو َءاَدْعَأْلا َيِب ْتِمْشُت اَلَف يِنَنوُلُتْقَي اوُداَكَو يِنوُفَعْضَتْسا َمْوَقْلا

.{ َنيِمِلا َّظلا ِمْوَقْلا
َنِم ًةَراَجِح اَنْيَلَع ْرِطْمَأَف َكِدْنِع ْنِم َّقَحْلا َوُه اَذَه َناَك ْنِإ َّمُهَّللا اوُلا َق 12-{ْذِإَو
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.{ ٍميِلَأ ٍباَذَعِب اَنِتْئا ِوَأ ِءاَمَّسلا
.{ ٌبيِجَع ٌءْيَشَل اَذَه َّنِإ اًخْيَش يِلْعَب اَذَهَو ٌزوُجَع اَنَأَو ُدِلَأَأ ىَتَلْيَو اَي ْتَلا 13-{َق

َرَمَقْلا َو َسْمَّشلا َو اًبَكْوَك َرَشَع َدَحَأ ُتْيَأَر يِّنِإ ِتَبَأ اَي ِهيِبَأِل ُفُسوُي 14-{ْذِإَقَلا
َكَل اوُديِكَيَف َكِتَوْخِإ ىَلَع َكاَيْؤُر ْصُصْقَت اَل َّيَنُب اَي ،َقَلا َنيِدِجاَس يِل ْمُهُتْيَأَر

.{ ٌنيِبُم ٌّوُدَع ِناَسْنِإْلِل َناَطْيَّشلا َّنِإ اًدْيَك
ٌةَنَسَح اَيْنُّدلا ِهِذَه يِف اوُنَسْحَأ َنيِذَّلِل ْمُكَّبَر اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا ِداَبِع اَي 15-{ْلُق

{ ٍباَسِح ِرْيَغِب ْمُهَرْجَأ َنوُرِباَّصلا ىَّفَوُي اَمَّنِإ ٌةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأَو

طرشلا بولسأ

: نيأزج نم نوكتت .و ًاريثك ةيبرعلا يف ةعئاشلا " بيلا نم"األس " طرشلا ةلمج
نوكت دق ةملكلا هذهو ، ةيطرش ةملك امهنيب طبرت ، ءازجلا وأ باوجلا ،و طرشلا

وه طرشلا باوج لعفو األلو، ءزجلا وه " طرشلا لعف ". امسا نوكت دقو افرح
عالةق ،وأ باوجلل ةلع طرشلا نأ "يأ ةَّيِّلِع عالةق" امهنيب الةق علا ، يناثلا ءزجلا
قلعم باوجلا "يأ قيلعت عالةق" ،وأ طرشلا يف نمضتم باوجلا نأ "يأ نُّمَضَت "

هلك. كلذ يف لص يهاأل " ةيلعلا " ةركف نأ حضاولا و نمو ، طرشلا ىلع
: رومأ ةدع كلذ ىلع بترتيو

وال هتاذب ناسنإب وال هتاذب ءيشب صتخت "ال ةماع "" ةمهبم " ةلمجلا نوكت 1-نأ
. ْحجني ْدهتجي نَم : لوقن ، ديدحتلا هجو ىلع ةئيهب وأ نامز وأ ناكمب
قلطم "وأ" ناسنإ "يأ"يأ ةماع ةركن " يه ،لب ةفرعم تسيل انه "نم" نإف

. ابيحرت َقلي ِتأي ىتم : لوقن نيحو ،" ناسنإ
َقلي ْبهذي نيأو ، تقو يأ يف : ىنعملا ،لب هتاذب اتقو ددحت ال انه " ىتم " نإف

. ابيحرت
نيب طبرت يتلا يهو ، كلذك تسي ،لو طرشلا لمج نم ت دع بيكارت كانه -2

. ميلس رفاس خلاد رضح لثم:امل ( املكو لثم:(امل، تاملك اهئازجأ
عالةق تسيل انه نيأزجلا نيب الةق .ألنعلا دومحم رفاس دمحأ رضح املك : لثمو
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. ميلس رفس يف اببس سيل خدلا روضح نإ "؛ذإ ةينامز عالةق" يه "،لب ةيلع "
نأ يغبني طرشلا نإ "؛ذإ لبقتسملا نمز " ىلع لدت نأ بجي طرشلا ةلمج 3-و

نم هديدحت بستكي يذلا يضاملا يف كلذل ىنعم ،وال لبقتسملا يف اماع نوكي
و حجني دهتجي ،ونم حجنت دهتجت كلذ:(نإ ىلعو ، ملكتلا تقو لبق هثودح
. لبقتسملا ىلإ اهعيمج فرصنت ( ابيحرت قلي تأي ىتم ،و تحجن تدهتجا اذإ

طرشلا يف عراضملا لعفلا مزجب مث طرشلا ةملكب باوجلا و طرشلا طبتري -
يلي: ام هيف رفاوتي نيح ءافلا ب باوجلا طبرب اضيأ كلذ متيو . باوجلا يفو

. حجان تنأف دهتجت :نإ لثم ةيمسا ةلمج نوكي 1-نأ

ْدهتجت .ونإ حاجنلا ب رشب تسا ف دهتجت :(نإ يبلط اهلعف ةيلعف ةلمج نوكي 2-نأ
.( حاجنلا إال كل لهف دهتجت ائيش.ونإ َشخت فال

. داهتج اال معنف دهتجت :نإ لثم دماج اهلعف ةيلعف ةلمج نوكي 3-نأ
.و حجنتسف دهتجت :(نإ لثم دق وأ فوس وأ نيسلا ب انورقم لعفلا نوكي 4-نأ

.( تحلفأ دقف دهتجت .ونإ حجنت فوسف دهتجت نإ
. لشفت نلف دهتجت :نإ لثم ايفنم لعفلا نوكي 5-نأ

ـب هطبر زاج ةيفنم ريغو ةخوسنم ريغ ةيمسا ةلمج طرشلا باوج ناك -واذإ
. قوفتم تنأ اذإ دهتجت :نإ لثم ةيئاجفلا "اذإ"

انه:(نإ كلذك يهو ، امئاد بارع نماإل اهل لحم ال باوجلا لمج و
.( حجنت دهتجت

رتتسم ريمض لعافلا ،و طرشلا باوج يف هعوقول موزجم عراضم لعف : حجنت
. تنأ هريدقت ابوجو

. بارع نماإل اهل لحم ال طرشلا باوج لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
لحم يف نوكت اهنإف مزاج طرش دعب ءافلا ب ةنرتقم باوجلا ةلمج تناك -إالاذإ

. حجان تنأف دهتجت لثم:نإ مزج
لحم يف ةلمجلا ربخ.و حجانو ، أدتبم تنأو ، طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

. طرشلا باوج مزج
. حجان تنأف تدهتجا :اذإ لثمو

ريغ ؛ألن"اذإ" ءافلا ب اهنارتقا مغر بارع نماإل لحم ال انه طرشلا باوج ةلمج
. ةمزاج

ديز لثم:( ، ةلصو ةفصو اربخ عقتف ، ةيعرف ةلمج طرشلا ةلمج نوكت نأ نكمي
. حجني دهتجي نإ

. ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
. طرش فرح نإ:

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و طرشلا لعف هنوكل موزجم عراضم لعف : دهتجي
وه. هريدقت

ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و موزجم عراضم لعف : حجني
. طرشلا باوج بارع نماإل اهل لحم ال



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

XLVIII

ربخ. عفر لحم يف باوجلا و طرشلا ةلمجو
. كقدصي هلأست نإ لجر ءاج : لثمو

. لوعفمو لعافو لعف : هلأستو . طرش فرح نإو: . لعافو لعف : لجر ءاج
طرشلا باوج اهل لحم ال ةلمجلا ،و لوعفمو لعافو لعف : كقدصي

." لجر لـ" ةفص عفر لحم يف باوجلا و طرشلا ةلمجو
ةلص اهل لحم ال باوجلا و طرشلا ةلمج . كقدصي هلأست نإ يذلا ءاج : لثمو

لوصوملا

بلطلا بولسأ

ضرعلا و يهنلا األرمو لمج

" بلطلا " بيلا سأ نم لمج يهو : ضرعلا و يهنلا األرمو لمج
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وأال:األرم:
. ةنيعم ةغايص رمأ،هل لعف ىمسي اهلعف ةيلعف ةلمجب متي يح ال طص "واألرم"اال

ْنبتكا و اوبتكا و ابتكا و يبتكا و بتكا ): لثم : بطاخملل إال نوكي ال لعفلا اذهو
نونلا فذح ىلع وأ نوكسلا ىلع ينبم كلذ لك يف وهو .( َعسا و ِشما و ُعدا و

. ةلعلا فرح فذح ىلع وأ
"بالماأل قوبسملا عراضملا لعفلا مدختست كنإف " بئاغلا " رمأت نأ تدرأ اذإف -

اذإو ،( دنه بتكتِل دمحأ ْبتكيِل ): لثم ةروسكم الم يهو هل، ةمزاجلا رم"
: لثم حصف يفاأل ةنكاس لاالم تراص مث وأ ءافلا وأ واولا ب لعفلا اذه قبس

مث ربخلا ب مهربخيْلف خدلا بهذيل .و هطخ نسح ُيْلو دمحأ بتكيِل )
و يهنلا األرمو لمج ".....و ملكتملا " رمأت نأ تدرأ اذإ كلذكو -.( كانه رظتنيْل

. ةعلقلا ىلإ ةعاسلا بهذنِل : لثم ضرعلا
نيمآ - ْهَص-هيإ األرم:( ىلع لا دلا لعفلا مسا اضيأ يفاألرم مدختسيو -

( راَذَح –
لعفلا ىلع ةيهانلا لا"ال" خدإب متيو ام، لمع نع فكلا بلط وهو : يهنلا : ايناث
لمعتست األرم،لب لعف نأش طقف بطاخملا ب صتخت ال يهو ، همزجتف عراضملا

َعست وال ابهذت ال ْبهذت :(ال لثم بئاغلا ىلإو بطاخملا دنسملا عراضملا عم
عراضملا ىلع اهلوخد )-امأ بجاولا ءادأ نع مكنم دحأ ْفلختي رشوال يف

:ال لثم لوهجملل اينبم لعفلا ناك ،إالاذإ لمعتسي داكي فال ملكتملا ىلإ دنسملا
: لثم ةيهانلا "ال" دعب عراضملا لعفلا فذح زوجي ا.-و هبحأ ال ةلباق م لباقُأ

. هنواعت إوالفال.يأ:إوالفال نيرخ األ نواعي يذلا َصخشلا نواع
: ضيضحتلا و ضرعلا ثاثلا:

:(ول، نافرحلا بلغ يفاأل هيف لمعتسيو ، نيلو قفر يف ءيش بلط : ضرعلا أ-
يأ: ( ةعيبطلا دهاشم ىلإ رظنت .و(ول لعف )يأ:ا ريخلا لعف :(أالت لثم ( اَلأو

ر. ظنا
بلغ يفاأل هعم لمعتسيو ةوق، يف بلطلا وهف : ضيضحتلا وأ ضحلا ب-امأ

( تلعف .و(ولال سرد )يأ:ا تسرد :(هال لثم ال): ولو :(اَّله نافرحلا
. قايسلل اقفو ضرعلا يف اهلا معتسا نكمي تاملكلا هذه .و لعفا يأ:

ب اوج ىلإ جاتحي يذلا ، بلطلا بيلا سأ نم اهلك لمجلا هذه و

فرح يه يتلا ،و ةيببسلا ءافب اقوبسم اعراضم عفال باوجلا نوكي نأ ىلع -1
و بيترتلا ةركف نأ ىلع ، ةيببسلا اهعم ديفتو ، بيقعتلا و بيترتلا لدت فطع
لعفلا بصن بجي ةلا حلا هذه يف . كلذك ةيببسلا ةفيظو لمحت اهسفن بيقعتلا

ْلمهت ال َحجنتف ْدهتجا ): لوقنف ، ءافلا دعب ابوجو ةرمضم بـ"نأ" عراضملا
عراضم لعف هنإ : لعفلا اذه بارعإ يف لوقنو ( َحجنتف ُدهتجت ول َمدنتف

نكل . تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم
ردصم ىلع فوطعم انه لوؤملا ردصملا ؟و لوؤملا ردصملا فطعن ءيش يأ ىلع

كنم نكيل : مهدنع ريدقتلا ؛و قباسلا لعفلا نم " ليختم "يأ مَّهوَتُم لوؤم
. حاجن كل نوكيف داهتجا
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همزج بجي انهو ، ءيشب قوبسم ريغ اعراضم عفال باوجلا نوكي نأ ىلعو -2
لا قيو ،( ْحجنت دهتجت ول ْحجنت ْلمهت ال ْحجنت ْدهتجا ): لثم بلطلا باوج يف
.و ضرعلا و يهنلا األرمو باوج يف هعوقولو موزجم عراضم لعف هلك: اذه يف

. بارع نماإل اهل لحم "ال باوجلا ةلمج "

اهب: ورعأ يلي اميف لمجلا جرختسا : تابيردت
.{ اوُدَتْهَت ىَراَصَن ْوَأ اًدوُه اوُنوُك اوُلا 1-{َقَو

ضرعلا و يهنلا األرمو لمج
اوُّلَوَف ْمُتْنُك اَم ُثْيَحَو ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َرْطَش َكَهْجَو ِّلَوَف َتْجَرَخ ُثْيَح ْنِمَو }-2

.{ ُهَرْطَش ْمُكَهوُجُو
.{ ِنوُرُفْكَت اَلَو يِل اوُرُكْشاَو ْمُكْرُكْذَأ يِنوُرُكْذاَف }-3

ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُتْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 4-{اَي
يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْلَف ُهَّللا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبْأَي اَلَو ِلْدَعْلا ِب ٌبِتاَك ْمُكَنْيَب

.{ اًئْيَش ُهْنِم ْسَخْبَي اَلَو ُهَّبَر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُّقَحْلا ِهْيَلَع
ٌةَيآ} اَنيِتْأَت ْوَأ ُهَّللا اَنُمِّلَكُي اَلْوَل َنوُمَلْعَي اَل َنيِذَّلا َلا 5-{َقَو

.{ ٍبيِرَق ٍلَجَأ ىَلِإ اَنَتْرَّخَأ اَلْوَل َلا َتِقْلا اَنْيَلَع َتْبَتَك َمِل اَنَّبَر }-6
.{ اوُعَّرَضَت اَنُسْأَب ْمُهَءاَج ْذِإ اَلْوَلَف }-7

َنيِقِداَص ْمُتْنُك ْنِإ اَهَنوُعِجْرَت ، َنيِنيِدَم َرْيَغ ْمُتْنُك ْنِإ اَلْوَلَف }-8
ماهفتس اال ةلمج
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ماهفتس اال بولسأ

: ناتفيظو ماهفتس .لوال ةيبلط ةلمج ماهفتس اال ةلمجو ، مهفلا بلط : ماهفتس اال
. روصتلا بلطو ، قيدصتلا بلط

: قيدصتلا بلط وأال:
ريغ مأ يه ةقداصأ : ماهفتس اال ةملك دعب يتلا ةلمجلا نع لأسي يذلا وهو

: نافرح ةلمجلا هذه يف لمعتسيو "وأ"ال" معن بـ" اهنع باجي كلذلو ؛ ةقداص
.( لهو ةزمهلا )

يف ناقفتي امهف ؛ ءايشأ يف نافلتخيو ءايشأ يف ناقفتي نافرحلا ناذهو
ماصع رفاسأ ؟ دوجوم :(أخدلا ةيلعفلا و ةيمس :اال اهيعونب ةلمجلا ىلع امهلوخد

، ماهفتس يفاال لص يهاأل ةزمهل ؟)فا ناميلس رفاس له ؟ دوجوم بغار ؟وله
: ةصاخ االت معتساب نع"له" قرتفتو

إالعم لمعتست "له"فال امأ ، ةيفنملا ةلمجلا ،و ةتبثملا ةلمجلا ىلع لخدت يهف أ-
؟ رفاسم ىفطصم ؟وأ بيبح رفاسي ملأ ؟ بيبح رفاسأ : لوقت : ةتبثملا ةلمجلا

؟ رفاسم سيلأ
؟ دمحأ رفاسي مل له : لوقت ال كنكل ؛ رفاسم دمحأ له ؟ دمحأ رفاس له : لوقتو

؟ ارفاسم دمحأ سيل له
حجن نإأ : لوقت عم"له" كلذ حصي ،وال ةيطرشلا ةلمجلا ىلع لخدت يهو ب-

؟ هئفاكت خدلا حجن نإ له : لوقت ؟وال هئفاكت خدلا
: لوقت ؟وال رعاشل هنإأ : لوقت عم"له"، كلذ حصي "َّنإ"وال ىلع لخدت يهو جـ-

؟ رعاشل هنإ له
امك ةرادصلا ؛ألناهل فطعلا فرح اهنع رخأت ةفوطعم ةلمج يف تعقو د-اذإ

؟أ دنه تر ضح وأ خدلا رضح : لوقت ، فطعلا فرح دعب عقتف "له" .امأ نولوقي
ت رضح لهف خدلا؟ رضح لهو : لوقت "له" عمو خدلا؟ رضح َّمُثأ دنه؟ تر ضحف

خدلا؟ رضح له دنه؟مث
: روصتلا بلط : ايناث

" قدص نع" لأست ال انه ؛ألكن ماهفتس اال تاملك ةيقبو ةزمهلا هيف مدختستو
هنع. مهفتسملا " روصت نع" لأست اهنع،لب مهفتسملا ةلمجلا

باوجلا لمجو ، باوج نم هل ابلط"فالدب " ماهفتس اال ناك :امل ماهفتس اال باوج
يلي: ام ىلإ هبتنا .و امئاد بارع نماإل اهل لحم ال
اآليت: وحنلا يلع هنع باجي قيدصتلا بلط -1

خدلا؟ رضحأ : ايفن ،و"ال" اتابثإ " معن بـ" اهنع باجي ةتبثم ةلمجلا تناك أ-اذإ
خلاد. رضحي خدلا.وال،مل رضح معن، خلاد؟ رضح له

خدلا سيل وال، رضاح معن،خدلا ؟ رضاح خلاد له ؟ رضاح أخدلا انلوق يفو
، لجأ : لوقن "و"يإ" ْلَجَأ " اتملك اضيأ ةتبثملا ةباج يفاإل لمعتستو . ارضاح



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

LII

يف لوقتو . رضاح خدلا.يإ،خدلا رضح .يإ، رضاح ،خدلا لجأ خدلا. رضح
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم باوج فرح : اهبارعإ

خ رضحي ملأ : ايفن " معن ،و" اتابثإ " ىلب بـ" اهنع باجي ةيفنم ةلمجلا تناك ب-اذإ
خ رضحي معن،مل .و رضا ح خدلا ىلب خدلا. رضح ىلب، ؟ ارضاح خدلا سيلأ دلا.

. ارضاح خلا سيل معن، لا.و
: روصتلا بلط -2

خدلا رضحأ هنع:( ؤلو سملا ديدحتب باجي امنإو ، باوج فرح انه لمعتسي ال
( ةعمجلا موي خلا؟- رضح ىتم ؟-خدلا).و( رضح ْنَم سملا؟-خلاد.)و( مأ

. اذكهو ....
مأ. دعب "له" راركت كيلعف كلذ ىلإ تررطضا اذإو "مأ"عم"له"، لمعتست -ال

األ هيلع يرجتف ، ماهفتس اال باوج يف ءافلا ب قوبسملا عراضملا لعفلا لمعتسي -
حجنتف دهتجت له : لوقت ، ةرمضم نأب بصني األرم؛ذإ باوج يف ةقباسلا ماكح

؟
ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف حجنتو ، ةيببسلا ديفي فطع فرح : ءافلا

ىلع فوطعم لوؤملا ردصملا .و تنأ ريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ابوجو
نوكيف داهتجا كنم نوكي له : ريدقتلا ،و قباسلا لعفلا نم مهوتم لوؤم ردصم

؟ حاجن كل

يلي: ام برعأ : تابيردت
.{ َنيِزِجْعُمِب ْمُتْنَأ اَمَو ٌّقَحَل ُهَّنِإ يِّبَرَو يِإ ْلُق َوُه ٌّقَحَأ َكَنوُئِبْنَتْسَيَو }-1

.{ ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ِتوُكَلَم يِف اوُرُظْنَي ْمَلَوَأ }-2
اَم َنْوَرَي َمْوَي ْمُهَّنَأَك ْمُهَل ْلِجْعَتْسَت َوال ِلُسُّرلا َنِم ِمْزَعْلا وُلوُأ َرَبَص اَمَك ْرِبْصاَف }-3
.{ َنوُقِساَفْلا ُمْوَقْلا اَّلِإ ُكَلْهُي ْلَهَف ٌغاَلَب ٍراَهَن ْنِم ًةَعاَس ِإالَّ اوُثَبْلَي ْمَل َنوُدَعوُي
.{ ُهَناَنَب َيِّوَسُن ْنَأ ىَلَع َنيِرِداَق ىَلَب ، ُهَماَظِع َعَمْجَن ْنَّلَأ ُناَسْنِإْلا ُبَسْحَيَأ }-4

.{ َنوُلَعْفَت اَماَل َنوُلوُقَت َمِل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 5-{اَي
َكِلَذ اًداَدْنَأ ُهَل َنوُلَعْجَتَو ِنْيَمْوَي يِف َضْرَأْلا َقَلَخ يِذَّلا ِب َنوُرُفْكَتَل ْمُكَّنِئَأ 6-{ْلُق

.{ َنيِمَلا َعْلا ُّبَر
.{ َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ اَهيِف ْنَمَو ُضْرَأْلا ِنَمِل 7-{ْلُق

.{ اًنيِبُم اًمْثِإ ِهِب ىَفَكَو َبِذَكْلا ِهَّللا ىَلَع َنوُرَتْفَي َفْيَك ْرُظْنا }-8
.{ َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو اًحِلا َص َلِمَعَو ِهَّللا ىَلِإ اَعَد ْنَّمِم اًلْوَق ُنَسْحَأ ْنَمَو }-9

{ َنيِقِداَص ْمُتْنُك ْنِإ ُدْعَوْلا اَذَه ىَتَم َنوُلوُقَيَو }-10
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بجعتلا بولسأ
نكل ، بيكارتلا نم ةريثك عاونأ هيف لمعتست يتلا بيلا نم"األس : بجعتلا

ناتلمج امهو هب). ْلِعْفَأ - هَلَعْفَأ (ام ناتغيص هل فورعملا " يسايقلا " بجعتلا
: نيلعف ىلع الن متشت ةيلعف ةيناثلا ،و ةيمسا ىلو :فاأل عونلا ثيح نم ناتفلتخم

ةينثت وأ ثينأت تام عال امهقحلت ال نايضام نادماج عفالن امهو ،" ْلِعْفَأ ، لَعْفَأ "
كلذ، ىلع لدت ةنيرق كانه تناك إالاذإ نمزلا ىلع الةل دلا نم نايلا عمج.خ وأ
ربص نم بجعتن ال اننإف (! نمؤملا ب ربصأ ! نمؤملا ربصأ :(ام لوقن نيح نحنف
ىلع لدت ةيئاشنإ بجعتلا ةلمج ماع،ف بجعت وه امنإو ، نيعم تقو يف نمؤملا

إال ناغاصي النال عفلا ناذهو ام. ءيشب لا" "االعفن ىلع وأ بجعتلا ءاشنإ
ةلضافملل لباق فرصتم ثاليث لعف لك نم نوكت ما(نأ هتغايص يف طورشب
ىفوتسا اذإف عفالء). لعفأ ىلع هنم فصولا سيل تبثم مات مولعملل ينبم

لمجأ يلا:ام تلا وحنلا ىلع هتبرعأو هنم، ةغايصلا تحص طورشلا هذه لعفلا
! بكاوك لا

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:
وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمجأ

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام.و ىلع دئاع
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : بكاوكل ا

." ةليمج بكاوك لا لعج ميظع ءيش : بارع اإل اذه ىنعمو "
! بكاوك بلا لمجأ : لثمو

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
. دئاز رج فرح : ءابلا

رجلا ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : بكاوكل ا
. دئازلا

وه: رخآ بارعإ ةغيصلا هذه يف كلو "." بكاوك لا تلمج : بارع اإل اذه ىنعمو "
،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا و نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف لمجأ

و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا رجلا عوالةم ءابلا ب ةرورجم بكاوكل رج،وا فرح ءابلا
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ب لمجأ لا مج انه:اي بارع اإل ىنعم نأكو ، لمجأ األرم لعفب قلعتم رورجملا
طورشلا نم طرش فلخت اذإف هب". لومعملا وه األلو بارع .واإل بكاوك لا

ردصم هدعبو ىنعملل بسانم دعاسم لعف نم بجعتلا غوصت نأ كل زاج ةقباسلا
راهظتس ا لمجأ لثم:ام ، طورشلا ِفوتسي مل يذلا لعفلا نم لوؤم وأ حيرص

! ةمولعملا
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمجأ
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : راهظ تسا

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ةمولع ملا
! ةمولعملا راهظ تساب لمجأ و

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
. دئاز رج فرح : ءابلا

ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : راهظ تسا
. دئازلا رجلا فرح

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ةمولع ملا
، لوسك لا زاف :ام ةلمج ال ثمف نأب؛ اقوبسم هعراضمب انيتأ ايفنم لعفلا ناك -نإ

! لوسكلا زوف أالي لدعأ اهنم:ام بجعتلا يف لوقن
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لدعأ
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع

ىلع ينبم يفن فرح ،وال بصنو يردصم فرح +ال،نأ نم:نأ ةنوكم أال:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا

. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف زوف: ي
هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : لمهملا
! لوسكلا زوف أبالي لدعأ و

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لدعأ
يفن فرح ،وال بصنو يردصم فرح نأو ، دئاز رج فرح ءابلا أبال:

. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف زوف: ي
. لعاف عفر لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : لوسك لا
نم بجعتتف ، ةيردصملا امب اقوبسم هب انيتأ لوهجملل اينبم لعفلا ناك اذإف

! دجملا ئفوك ام لمجأ ":ام دجملا ئفوك " ةلمج
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمجأ
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع
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. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ئفوك

هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : دجملا

! دجملا ئفوك امب لمجأ و
األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ

. دئاز رج فرح : ءابلا
. يردصم فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ئفوك
. لعاف عفر لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و

. ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : دجملا
هنم بجعتلا ةغايص زاوج حص ،فاأل لوهجملا ءانبلل مالامز لعفلا ناك اذإ امأ

يلا: تلا هجولا ىلع اهنم بجعتن خدلا" عره " ةلمجف ، ةرشابم
الم!)، كلا اذه رصخأ :(ام ةيبرعلا يف درو بخلاد!)و عرهأ خدلاا!و عرهأ (ام

رصتخا : لوهجملل ينبم وه ثاليث،مث ريغ هنم لعفلا ؛ألن سايقلا نع جراخ وهو
، بجعتلا لعفو ةيبجعتلا ام نيب ناك" " دازت نأ زوجي .و لمعتسملا وه اذه نكل

ايلع!) مركأ ناك لثم:(ام
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز ضام لعف ناك:
دئاع وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مركأ

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم ايلع:

ال وؤم اردصم لومعملا نوكي نأ طرشب هب" لعفأ " ةغيص نم ءابلا فذح زوج -و
خلاد!) انروزي نأ لمجأ ): اهيلومعمو نأ وأ لعفلا و نأ نم

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
. بصنو يردصم فرح نأ:

- لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم عراضم لعف : روزي
. لعاف عفر لحم يف - دئاز رج فرح ريدقت عم

خلاد. ةدايزب لمجأ : ىنعملا و
ان! قيدص كنو نأ لمجأ

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا بص،و نا فرح : كنأ

نأ.
نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انو: ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ ان: قيدص

هيلإ فاضم رج لحم يف
. لعاف عفر لحم يف - دئاز فرح ريدقت -عم اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و

ان. قيدص كنوكب لمجأ : ىنعملا و
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" اعاجش خدلا ناك " ةلمج نم بجعتنف هب، انيتأ ردصم هلو اصقان لعفلا ناك واذإ
،(! اعاجش خدلا نوكب مظعأ !و اعاجش خدلا نوك مظعأ يلا:(ام تلا هجولا ىلع

بذاك لا "داك ةلمج نم بجعتتف امب، اقوبسم لعفلا ب انيتأ ردصم هل نكي مل اذإف
(! كلهي بذاك لا داك ام رثكأ يلا:(ام تلا هجولا ىلع " كلهي
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

دئاع وه هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رثكأ
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف داك:

هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و
(! كلهي بذاك لا داك امم رثكأ ) لثمو

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : رثكأ
. دئاز رج فرح : ءابلا
. يردصم فرح ام:

. صقان ضام لعف داك:
. لعاف عفر لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و

!)"ام" بكاوكلا لمجأ لثم:(ام ، هلعفأ ىلو:ام األ ةيسايقلا ةلمجلا : ةظوحلم
خ تحبصأ " بجعت مسا " اهنكل ال، وصوم امسا تسيلو ، ماهفتسا مسا تسيل انه

انه اهانعم ؛ألن ةمات ةركن ،لب ةفرعم تسيل - كلذب - يهو ، ةفيظولا هذهل ةصلا
عقاولا الهب،و وعفم انه هنم بجعتملا ،و ميظع ءيش ،وأ لئاه ءيش وأ ءيش وه:

؛ ةقيقحلا ىلع الهب وعفم سيل وهف ، طقف ةيبارع اإل ةيلكشلا ةيحانلا نم اذه نأ
. بكاوك لا تلمج : انركذ امك اهريدقت ؛ألن ةلمجلا هذهل لعاف لص يفاأل وه لب

يلي: ام برعأ : تابيردت
ىَلَع ْمُهَرَبْصَأ اَمَف ِةَرِفْغَمْلا ِب َباَذَعْلا َو ىَدُهْلا ِب َةَلا َلَّضلا اُوَرَتْشا َنيِذَّلا َكِئَلوُأ }-1

.{ ِراَّنلا
ْنِم ْمُهَل ْعِمْسَأَو ِهِب ْرِصْبَأ ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ُبْيَغ ُهَل اوُثِبَل اَمِب ُمَلْعَأ ُهَّللا 2-{ِلُق

.{ اًدَحَأ ِهِمْكُح يِف ُكِرْشُي اَلَو ٍّيِلَو ْنِم ِهِنوُد
.{ ٍنيِبُم َلَضٍلا يِف َمْوَيْلا َنوُمِلا َّظلا ِنِكَل اَنَنوُتْأَي َمْوَي ْرِصْبَأَو ْمِهِب ْعِمْسَأ }-3

{ ُهَرَفْكَأ اَم ُناَسْنِإْلا َلِتُق }-4

مذلا و حدملا بولسأ
دق مذلا و حدملا ةلمجو ، َسْئِبو ، َمْعِن امه: نادماج نايضام :عفالن مذلا و حدملا

ةلمجلا هذه يف خٌدلا.وكل ُدئاقلا معن لا: ،ثم ىلع ةيلعف وأ ةيمسا نوكت
: نابارعإ



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

LVII

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف معن: أ-
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

أدتبم عقو حدملا ب صوصخملا ألن ةيمسا ةلمج بارع اإل اذه ىلع ةلمجلا "
معن الم:خدلا كلا ريدقتو ، امدقم اربخ تعقو هلبق ةيلعفلا ةلمجلا ،و ارخؤم

." دئاقلا
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف معن: ب-

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ خدلا:

اربخ عقو حدملا ب صوصخملا ؛ألن ةيلعف ةلمج بارع اإل اذه ىلع ةلمجلا "و
خدلا". وه دئاقلا معن الم: كلا ريدقتو ، فوذحم أدتبمل

وه: ثلا ث بارعإ كانهو
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف معن:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم دئاقلا نم لك لدب خدلا:
." اضيأ ةيلعف بارع اإل اذه ىلع ةلمجلا "و

: يتأي ام امهلعاف يف طرتشيو -
.( ريمس رعاشلا معن ) لأب افرعم نوكي 1-نأ

. ريمس نيفعضتسملا رعاش معن لثم: لأ، هيف ام ىلإ افاضم نوكي 2-نأ
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف معن:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : رعاش

. ءايلا ب رورجم هيلإ فاضم ني: فعضتسم لا
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريمس
رعش رعاش معن لثم: لأ، هيف ام ىلإ فاضم ىلإ افاضم نوكي 3-نأ

. ريمس نيفعضتسملا
. ضام لعف معن:

. هيلإ فاضم : نيملسملا .و هيلإ فاضم : شيجو . لعاف : رعاش
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريمس
ًارعاش معن لثم: ، هدعب زييمت هرسفي ابوجو ً ارتتسم ً اريمض نوكي 4-نأ

ريمس
هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف معن:

وه.
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت ا: رعاش
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريمس
ديز. ادهتجم بلا طلا معن : لوقتف زييمتلا و رهاظلا معن لعاف نيب عمجلا زوجيو

. دماج ضام لعف معن:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بلا طلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ادهتجم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:

"ام"وأ"نم": ةملك نوكي 5-نأ
. ريخلا لعفت ام معن

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف معن:
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا ام:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لعفت

. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و تنأ هريدقت
. مدقم ربخ عفر لحم يف اهلعافو معن نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريخلا
وه: رخآ بارعإ ةلمجلا هذه يفو

وه. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف معن:
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم زييمت ام:
نم ةلمجلا ،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : لعفت

ةفص. بصن لحم يف لعافلا و لعفلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريخلا

لوصوم مسا يهأ ، اهعون رابتعا يف الف خلا ىلع مئاق "ام" بارعإ يف الف "خلا
تناك نإو هل، ةلص هدعب ةلمجلا و لعافلا يهف ال وصوم تناك ؟نإ ةركن مسا مأ
لعفت ائيش معن الم: كلا ريدقت نوكيو هل، ةفص هدعب ةلمجلا و زييمت يهف ةركن

خلاد. قداصت نم معن ." ريخلا
. دماج ضام لعف معن:

. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا نم:
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

نم ةلمجلا ،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : قداصت
. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلا و لعفلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عفرم رخؤم أدتبم خلاد:
رتتسم ريمض معن لعافو ةفص، هدعب ةلمجلا و ازييمت "نم" بارعإ كنكميو "

." قباسلا ليصفتلا ىلع وه، هريدقت ابوجو

مذلا ءاشن إل ادماج ايضام عفال نوكيو ،" معن لا" معتسا " نسح " لعفلا لمعتسي و
ةدعاسم لا قلخلا نسح : لوقتف ، اهسفن طورشلا ب
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لا.و اإلمه قلخلا سئب ): لوقنف ،( معنل ) هسفن لا معتس "اال سئب " لمعتست و
لا. اإلمه اقلخ سئب و لا اإلمه ملعلا بلا ط قلخ سئب لا.و اإلمه بلا طلا قلخ سئب

.( بذكلا لوقي ام سئب و

مذلا ءاشن إل ادماج ايضام عفال نوكيو ،" سئب لا" معتسا ءاس" " لعفلا لمعتسي -و
لا. اإلمه قلخلا ءاس : لوقتف ، اهسفن طورشلا ب

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف ءاس:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : قلخلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم لا: اإلمه

لا. اإلمه اقلخ ءاس : لثمو
وه. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و دماج ضام لعف ءاس:

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اقلخ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم لا: اإلمه
ناك نإو ، حدمل ناك اتبثم ناك نإف ، سئبو معن لا معتسا " ّبَح " لعفلا لمعتسي

هيف: طرتشي نكلو ، مذلل ناك "ال" يفنلا فرحب اقوبسم
. قدصلا اذبح لثم: "اذ" ةراش اإل مسا وه لعافلا نوكي 1-نأ

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف بح:
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : قدصلا
. بذكلا اذبح :ال لثمو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ال:
. دماج ضام لعف بح:

. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا و

هاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : بذكلا
خدلا. اقداص اذبح : لوقتف ، زييمت "اذ" دعب يتأي نأ زوجيو

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافو لعف : اذبح
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اقداص

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:
يفو ، اهمض وأ بح نم ءاحلا حتف كل زاج "اذ" ريغ امسا لعافلا ناك 2-نإ
بَح ): لوقتف ، لوهجملل اينبم عفال سيل وهف ال، عاف هبرعت ةريخ ةلااأل حلا

خدلا) قداصلا بُحو خدلا، قداصلا
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف بح:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : قداصلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:
خ قداصلا ب بُح خدلا.و قداصلا ب بَح ): لوقنف ، ةدئاز ءابب لعافلا رج زوجيو

.( دلا
. دماج ضام لعف بح:

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح : ءابلا
ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : قداصلا

. دئازلا رجلا فرح
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:
بح لثم: ، هدعب زييمت هرسفي ابوجو ارتتسم اريمض لعافلا نوكي نأ زوجيو -3

خدلا. اقداص
هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف بح:

وه.
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اقداص
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

، سئبو معن ىنعم ىلع لديف " لُعَف " نزو ىلإ ثلااليث لعفلا ليوحت نكمي -و
خلا. بلا طلا َنُسَح : لوقتف ، اهسفن طورشلا ب اهلمع لمعيو

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : نسح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بلا طلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:
. ناطيشلا قيفرلا َثُبَخ

. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف : قيفرلا ثبخ
. رخؤم أدتبم : ناطيشلا

خدلا. طابلا نُسَح : لوقنو
يف ةلمجلا وه،و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا .و دماج ضام لعف : نسح

. مدقم ربخ عفر لحم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ ُريِصَّنلا َمْعِنَو ىَلْوَمْلا َمْعِن ْمُكاَلْوَم َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَف اْوَّلَوَت ْنِإَو }-1

.{ َنيِقَّتُمْلا ُراَد َمْعِنَلَو }-2

.{ اًلَدَب َنيِمِلا َّظلِل َسْئِب }-3
َيِه}. اَّمِعِنَف ِتاَقَدَّصلا اوُدْبُت 4-{ْنِإ

.{ ْمُهَسُفْنَأ ِهِب اْوَرَتْشا اَمَسْئِب }-5
.{ اوُبَّذَك َنيِذَّلا ُمْوَقْلا اًلَثَم َءاَس }-6
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.{ ْمُكُناَميِإ ِهِب ْمُكُرُمْأَي اَمَسْئِب ْلُق ْمِهِرْفُكِب َلْجِعْلا ُمِهِبوُلُق يِف اوُبِرْشُأَو }-7
اَهَّنِإ ، اًماَرَغ َناَك اَهَباَذَع َّنِإ َمَّنَهَج َباَذَع اَّنَع ْفِرْصا اَنَّبَر َنوُلوُقَي َنيِذَّلا 8-{َو

.{ اًماَقُمَو اًّرَقَتْسُم ْتَءاَس
َسْئِبَو ُمَّنَهَج ْمُهاَوْأَم َّمُث ٌليِلَق ٌعاَتَم ، ِداَلِبْلا يِف اوُرَفَك َنيِذَّلا ُبُّلَقَت َكَّنَّرُغَي 9-{اَل

.{ ُداَهِمْلا
َنيِّيِبَّنلا َنِم ْمِهْيَلَع ُهَّللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا َعَم َكِئَلوُأَف َلوُسَّرلا َو َهَّللا ِعِطُي ْنَمَو }-10

.{ اًقيِفَر َكِئَلوُأ َنُسَحَو َنيِحِلا َّصلا َو ِءاَدَهُّشلا َو َنيِقيِّدِّصلا َو

مسقلا بولسأ
، ءابلا فرح إالعم اهروهظ زوجي ،ال ةيلعف يهو ، فلحلا ىلع لدت ةلمج : مسقلا

ىنعمو هللا....)، هللا....وو تو بهللا.وبهللا. فلحأ بهللا.و مسقأ ): لوقتف
رورجمو رج فرح نم نوكم ةلمج هبش اهدعبو ةيلعف ةلمجب متي مسقلا نأ كلذ

مأ اروكذم ناكأ ءاوس مسقلا لعفب قلعتي اذه ةلمجلا هبشو هب. مسقملا وهاالمس
؟. افوذحم

يف لص األ يهف ءابلا امأ ،(. ءاتلا ،و واولا ،و ءابلا ثالةث:( ةعئاشلا مسقلا فورحو
: ءايشأب ءاتلا و واولا نع زيمتت كلذلو ؛ نولوقي امك مسقلا

مسقأ ): هفذح بجيف ءاتلا و واولا عم امأ ، اهعم هروهظ زوجي مسقلا لعف 1-نأ
بهللاوبهللا....وهللا......تهللا)

ىلع النإال خدت فال ءاتلا و واولا امأ ، ريمضلا ىلعو رهاظلا االمس ىلع لخدت -2
هب....وهللا.....تهللا) مسقأ بهللا- مسقأ ): رهاظلا االمس

، ءاتلا و واولا عم كلذ زوجي ،وال ةيماهفتسا ةلمج اهباوج نوكي نأ نكمي -3
رحبلا تبكر له :(وهللا، لوقت نأ زوجي ؟)،وال رحبلا تبكر له :(بهللا، لوقتف

؟) رحبلا تبكر له ؟وتهللا،

يهو ، مسقلا باوج ةلمج ىمست ، ةلمج نوكي نأ الدب اباوج مسقلا بلطتي و
. بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجو ، مسقلا ب اهديكأت ديرت يتلا ةلمجلا

اهنارتقا بلغ فاأل ةتبثم ةيمسا تناك اذإف . ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج نوكت دق يهو
ك) لهمل ربك لا :(وهللانإ امهادحإ بـ"نإ"و"لاالم"وأ

فوذحم لعفب قلعتي ةلمجلا هبشو ، رورجم الةل جلا ظفلو رج، فرح : واولا
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. مسقأ : هريدقت
: كلهمو ، ةقلحزملا لاالم يه نإ،ولاالم: مسا : رورغلا ،و بصنو ديكوت فرح نإ:

. بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا نإ.و ربخ
تناك اذإو ،( ٌكلهم .)و:(وهللاْلَلبكُر كلهم ربك لا :(وهللانإ لوقت نأ كلو

ٌ).امأ لماك ٌناسنإ :(وهللاام يفنلا فرح إال ءيشب نرتقت مل ةيفنم ةيمسا
بلاالم اهنارتقا بلغ ،فاأل عراضم اهلعف ةتبثم ةيلعف مسقلا باوج ةلمج تناك اذإ

.( دهتجملا َّنزوف اعم:(وهللايل ديكوتلا نونو
. مسقأ هريدقت ، فوذحم لعفب قلعتم ةلمج هبش وهللا:

هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف َّنزوفي ،و طرشلا باوج يف ةعقاو لاالم:
نما اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا ،و لعاف دهتجملا ،و ةرشابملا ديكوتلا نونب
دقو:(وهللا بلاالم اهنارتقا بلغ فاأل ضام اهلعف ةتبثم ةيلعف تناك اذإف . بارع إل

(. لطاب لا قحس دقل
،و لعافو ضام لعف رصتناو ، قيقحت فرح دقو ، مسقلا باوج يف ةعقاو لاالم:

. بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا
قلخ معنل :(وهللا طقف بلاالم هنارتقا بلغ فاأل ادماج يضاملا لعفلا ناك اذإف

فرح إال ءيشب نرتقت مل ةيفنم ةيلعفلا ةلمجلا تناك اذإف .( قدصلا ءرملا
ىلإ قحإال نمؤم ىعسي ).و(وهللاال هنطو نمؤم ناخ :(وهللاام يفنلا

.( ريخلا
: مسقلا و طرشلا نارتقا

:نإ لثم امهنم قباسلل نوكي باوجلا ، ةدحاو ةلمج يف مسقو طرش عمتجا اذإ
. ْحجنت وهللا ْدهتجت

وه طرشلا ؛ألن طرشلا باوج يف عقاو ؛ألهن موزجم عراضم لعف انه حجنت
امأ ، بارع نماإل اهل لحم ال طرشلا باوج لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و قباسلا

. طرشلا باوج هيلع لدي فوذحمف مسقلا باوج

باوج ؛ألهن ءافلا ب نرتقا انه باوجلا .و حجان تنأف وهللا ْدهتجت :نإ لثمو
.( نحجنتل دهتجت :(وهللانإ لثم . مسقلا قبس هنإ ثيح طرشلا

كلذكو عراضملا لعفلا ىلع لاالم لوخد ليلدب ، هقبسل مسقلل انه باوجلا
امأ ، مسقلا باوج بارع نماإل اهل لحم "ال نحجنتل " ةلمج نإو . نونلا ب هديكوت

. مسقلا باوج هيلع لد فوذحمف طرشلا باوج

ىلع عالةم يهو ، مسقلل ةئطوملا لاالم ىمست ، ةيطرشلا لاالمعم"نإ" مادختسا
نئل لثم: مسقلل نوكي باوجلا نإف َّمَث نمو ، طرشلا ىلع قباس مسق دوجو

. نحجنتل تدهتجا
يف ةعقاو ،ولاالم لعافو لعف تدهتجاو ، طرشلا فرح نإو ، مسقلل ةئطوم لاالم

ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف نحجنتو ، مسقلا باوج
اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا ،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم لعافلا ،و ةرشابملا

. مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو ، بارع نماإل
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وأ مدقت ءاوس طرشلل امئاد نوكي باوجلا ف أدتبم دعب مسقلا و طرشلا ءاج اذإف -
: رخأت

.( حجني دهتجي وهللانإ (خدلا
لعفب قلعتم ( ةلمج هبش ) رورجمو راج الةل جلا ظفل عم واولا ،وهللا أدتبم خدلا:
، طرشلا لعف هنوكل موزجم عراضم لعف دهتجيو ، طرش فرح نإو ، فوذحم

هلعافو ، طرشلا باوج يف هعوقول موزجم عراضم لعف حجنيو ، رتتسم هلعافو
فوذحم مسقلا باوجو ، بارع نماإل اهل لحم ال طرشلا باوج ةلمجلا ،و رتتسم

. طرشلا باوج هيلع لد

اهب: ورعأ يتأي ام يف لمجلا جرختسا : تابيردت
ٍعِباَتِب َتْنَأ اَمَو َكَتَلْبِق اوُعِبَت اَم ٍةَيآ ِّلُكِب َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َتْيَتَأ ْنِئَلَو }-1

َنِم َكَءاَج اَم ِدْعَب ْنِم ْمُهَءاَوْهَأ َتْعَبَّتا ِنِئَلَو ٍضْعَب َةَلْبِق ٍعِباَتِب ْمُهُضْعَب اَمَو ْمُهَتَلْبِق
.{ َنيِمِلا َّظلا َنِمَل اًذِإ َكَّنِإ ِمْلِعْلا

.{ َكَبْسَح َّنِإَف َكوُعَدْخَي ْنَأ اوُديِرُي ْنِإَو }-2
{ َنيِرِبْدُم اوُّلَوُت ْنَأ َدْعَب ْمُكَماَنْصَأ َّنَديِكَأَل ِهَّللا َتَو }-3

.{ ىَنْسُحْلا ُءاَمْسَأْلا ُهَلَف اوُعْدَت اَم اًّيَأ َنَمْحَّرلا اوُعْدا ِوَأ َهَّللا اوُعْدا 4-{ِلُق
يِف َناَسْنِإْلا اَنْقَلَخ ْدَقَل ، ِنيِمَأْلا ِدَلَبْلا اَذَهَو ، َنيِنيِس ِروُطَو ، ِنوُتْيَّزلا َو ِنيِّتلا 5-{َو

.{ ٍميِوْقَت ِنَسْحَأ
ْنِم ُهَل َلِسْرُم اَلَف ْكِسْمُي اَمَو اَهَل َكِسْمُم اَلَف ٍةَمْحَر ْنِم ِساَّنلِل ُهَّللا ِحَتْفَي 6-{اَم

.{ ُمِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُهَو ِهِدْعَب
.{ ٍنوُنْجَمِب َكِّبَر ِةَمْعِنِب َتْنَأ ،اَم َنوُرُطْسَي اَمَو ِمَلَقْلا 7-{نَو

َةَعاَّسلا ُّنُظَأ اَمَو يِل اَذَه َّنَلوُقَيَل ُهْتَّسَم َءاَّرَض ِدْعَب ْنِم اَّنِم ًةَمْحَر ُهاَنْقَذَأ ْنِئَلَو }-8
اوُلِمَع اَمِب اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنَئِّبَنُنَلَف ىَنْسُحْلَل ُهَدْنِع يِل َّنِإ يِّبَر ىَلِإ ُتْعِجُر ْنِئَلَو ًةَمِئاَق

.{ ٍظيِلَغ ٍباَذَع ْنِم ْمُهَّنَقيِذُنَلَو
.{ ِةَيِصاَّنلا ِب ْنَعَفْسَنَل ِهَتْنَي ْمَل ْنِئَل 9-{اَّلَك

يبدأ قحلم
ةعونتم ةيبدأ نونف

--------------------------

ةمكحلا و لثملا
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ىلع هبترو ًاباتك نيسمخ وحن نم لا)) األثم عمجم )) هباتك يناديملا عمج
ريثك نع ، ربعت اهنأ ىرن لا األثم هذهل انتسارد خالل نمو مجعملا فورح
يوق اهرثكأ ناك ةفلتخملا سانلا تاقبط نم ردصتو ةايحلا رهاظم نم

هذه نم .. زاجي بلاالةغواإل ىلع دمتعي يه بشتلا قيقد ىنعملا بئاص ةرابعلا
ثمالً تحبصأف ةايحلا تابسانم نم ةبسانم يف تليق لا وقأ لا األثم
ةيزمر ةياكح وأ ةيلا يخ ةصقب طبترا امنإو ةيعقاو ةثداحب طبتري ام اهنمو

مال ةقدو ءاكذ نع حاالاهت رثكأ يف تردص ريطلا و ناويحلا ةنسلأ ىلع
بعشلا ةيلقع سكعت لا نأاألثم ىلإ نوثحابلا بهذو .. ةريصب ذافنو ةظح
يف ضقانت نم اهيف ام ىلع خيراتلا ربع اهب نمؤي يتلا ميقلا نع ربعتو

براجتلا و فقاوملا توافتو تائيبلا الف تخا ىلإ هدرم لثملا و ميقلا هذه
.. ةايحلا يف

يف يهيشب األ عمج دقو ةيبرعلا انتايح يف لا األثم عويش رمتسيو
يف ةيبرعلا لا األثم ضعب (( فرظتسم نف لك يف فرطتسملا )) هباتك

ب ةثيدحلا ةيبرعلا لا األثم نيرصاعملا نيسرادلا ضعب عمج املثم هرصع
ةيفاقث ضارغ أل ةيماعلا ةغللا

مال نم دمتسم وأ ةثداح يف دراو ةنسل األ يلع رئاس زجوم لوق : لثملا -1
. ةظح

تاملكلا نيب نم يتأتو ، لوقلا اهيف روديو عقت، ةثداحلا تناك : لثملا ةأشن
نوكيف هنم، ةربعلا الص ختسا ،وأ فقوملا صيخلت يف ةزكرم ةيوق ةرابع

يقلي ثمال حبصتو رشتنتو عيذتف ةنسل األ اهفقلتتو عماسلا ىلع ايوق اهعقو
دروم ) يمسي اذهو ةرابعلا هيف تقيس يذلا فقوملا هبشي فقوم لك يف

( لثملا
ظفل ىلع ةظفاحملا عم اهيف درو يتلا ةلا حلا هبشي فقوم يف لثملا برضي

كلذلو ةيليثمت ةراعتسا وهو ( لثملا برضم ): يمسي اذهو هطبضو لثملا
برضمو د روم هل لثم لكف

براجت اهب تحوأ ، وشحلا نم ةيلا ،خ ةغيلب ةريصق لمج : ةمكحلا -2
نم ةجضان رامث يهو ، سانلا نيب تاق ال وعلا ةايحلا يف نيرمعملا و ءامكحلا
زاجي يف:اإل لثملا عم ةمكحلا قفتت مكحملا يأرلا ،و ليوطلا رابتخ اال تارمث

. ةركفلا الةم سو ، ريبعتلا ةوقو ، قدصلا ،و
: نيرمأ يف لثملا نع ةمكحلا فلتختو –

. ةصق وأ ةثداحب اهساسأ يف طبترت 1-ال
اهبراجتو اهتربخ اهل سانلا نم ةصاخ ةفئاط نع غابلا ردصت 2-أاهن

. اهتفاقثو
دق ًاريثك سانلا ةنسلأ ىلع تجرد ةمكح لص يفاأل لثملا نوكي دقو
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الص ختساو براجتلا يلع اهدامتع ال برعلا ةنسلأ ىلع ةمكحلا تعاش
رهتشا دقو بلاالةغ. ةيحان نم نكمتلا و ةريصبلا ذافنو ثداوحلا نم ةظعلا

نامقل ريغ وهو داع نامقل لثم: ، ءامكحلا كئلوأ نم ةفئاط برعلا دنع
، برظلا نب رماعو ، يفيص نب مثكأو ، ميركلا نآرقلا يف روكذملا ، ميكحلا

. رماع نب مثكأو
ًامكح نمضتي ، ليمج زجوم لوق ةمكحلا ،نأ لثملا و ةمكحلا نيب قرفلا و

لثم: ، ةايحلا يف براجتلا ةاناعمو عقاولا نم عبان هب.ألهن ًاملسم ًاحيحص
نم ينجت ال كنإو ، ةاونلا ةرجشلا لوأو ، يكلا ءاودلا رخآ »

.«...، بنعلا كوشلا
يف لخدي ،،مث هيلإ تدأ ةصقب نرتقي لوق - هلصأ يف - وهف لثملا امأو

ةهباشم حاالت يفو ، ةلثامم تاماقم يف هب دهشتسي نيح لا األثم قاطن
األ اهظافلأب لا األثم ىكحت كلذلو . اهيف لوقلا كلذ درو يتلا ىلو ةلااأل حلل

الم. كلا قسن وأ بطاخملا عضو ناك امهم ، فرصت وال رييغت ،بال ةيلص
تقيس دقو ، اهولئاق وأ اهباحصأ فرعي ال لا واألثم مكحلا كلت رثكأو

نماإل دعي ، اهرثكأ لب اهضعبو هيف، ةيئاشن اإل ةعنصلل رثأ لهس،ال بولسأب
ةعطتقم تناك امبر ، ةنوزوم راطشأ اهنم ريثكو . ديجلا كبسلا ،و عيفرلا ءاشن

ئرم ال تيب زجع وهو « باي باإل ةمينغلا نم تيضر لثم:« ، ةلماك تايبأ نم
.«و ةفرطل تيب زجع ًاضيأ وهو « يرفصاو يضيبف وجلا كل ،و«خال سيقلا

.وال هبحاص وال هتمتت فرعت ،ال ميدق زجر وهو « اهسوبل حةلا لكل سبلا
. يوغللا ماظنلا ىلع جورخ نم ، ًانايحأ لا واألثم مكحلا ضعب ةغايص ولخت
« اهؤانبأ اهؤانجأ »و« اهيراب سوقلا طعأ »و« لطب ،ال كاخأ هركم »: مهلوقك

هذهو لا». «عفأ ىلع عمجي ً»ال ال »ألن«عاف اهتانب اهتانج »: سايقلا و
مهبيلا ،وألس برعلا ةايحل ةروص حلا- لك ىلع - يه لا وأاألثم مكحلا

ًانايحأ ولخت ال يتلا ةلوهسلا و ةطاسبلا اهيف ، مهرثن نم بناجو ، مهتاجهلو
متها دقو . ريوصتلا و ةعنصلا لا مجو تاملكلا نزاوتب لا فتح واال عجسلا نم
األ ةرهمج هباتك فـي يركسعلا هالل وبأو ةديبع وبأو يبضلا لضفملا

نييلهاجلا برعلا لا ثمأ عمجب لا، األثم هباتك يف يرشخمزلا لا.و ثم
لثملا ب ةقلعتملا صصقلا ركذ )عم مجعملا ) ءاجهلا فورح ىلع تبترو

: لثملا عاونأ -4
. ةيعقاو ةثداحب طبتري يتلا لا االثم يهو ( ةيعقاولا لا أ-(األثم
. ةيلا يخ ةصقب طبترت يتلا لا األثم يهو ( ةيلا يخلا لا ب-(األثم

: مهلوقك ةايحلا يف انيعم اجهنم لثمت يتلا يهو ( ةيجهنملا لا ج-(األثم
حلفي ديدحلا ب ديدحلا نإ

اصاخ اهيجوت لمحت يتلا يهو ( صاخلا هيجوتلا تاذ لا د-(األثم
. نئانكلا متأل ءامرلا لبق : مهلوقك

رهاظم ةظح مال يلع ىنبت يتلا يهو ( ةيرهاظلا ةظح ال ملا لا ثمأ ه-(



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -

LXVI

. ةصاخ تافصب اورهتشا صاخشأب طبتر وأت ةعيبطلا
دروملا نيب هيبشتلا ةقد اهيف رهظي ، ةنسح ةرابع يف غابلا لا األثم غاصت و

سانلا توص لثملا ،ف يبرعلا قوذ يضري ام كلذو ، برضملا و
يهو ، ةيعيبطلا و ةيسايسلا و ةيعامتج اال ةايحلا ةروص اهيلع سكعنت ةآرمو

نع نوثحابلا هجتي كلذلو ، فلكت نود هرودصل سانلا ةماع نع ريبعت
اتوص اهاندجو لا األثم ىلإ انعجر اذإو اهلا، ثمأ ةسارد ىلإ بوعشلا عئابط

:- يتأي امل سانلل
. تاضوافمو حلصو برح نم اهيف امو ةئيبلا ب ةطبترم 1-ألاهن

. مهتاداعو مهق ال خأو برعلا تافص نع ربعت -2
األ عونتت كلذلو مهريكفت قرط نع ربعتو اهثادحأو مهتايحب طبترت -3
. روصعلا الف تخاو ةفاقثلا و ةئيبلا التخالف اعبت يرخأ إيل ةمأ نم لا ثم

لا: لألثم ةينفلا صئاصخلا –5
. ظفللا زاجيإ -1
. ةرابعلا ةوق -2
. هيبشتلا ةقد -3

. ةركفلا 4-سالةم
ةمكحلا بولس أل ةينفلا صئاصخلا -6

ريبعتلا ةعور أ-
ظفللا ةوق ب-
هيبشتلا ةقد جـ-

زاجي عماإل ةركفلا ح-سالةم
: ةمكحلا لا وقأ نمو

. يلخلا نم يجشلل ليو -1
. كظعو ام كلا م بهذي ب-مل

. ليولل يفخأ هنإف ليللا اوعرّدا ج-
. داقرلا بهذ داؤفلا عزف د-اذإ

. لذعلا ةعرس لدعلا نم سيل ه-

تارظانملا
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: ةرظانملا فيرعت وأال-
ناويحلا وأ ةعيبطلا وأ سانلا نم نيداضتم نيب ةصاخ ةججاحم : ةرظانملا
نييرابتم ،وأ نيداضتم نيمصخ نيب ةيباتك وأ ةيم كال ةنس ،موال رويطلا وأ
نيهاربلا و ججحلا ب نيمصخلا نم لك يتأي ثيحبو امهصاوخ رهظت ثيحب

لجأ نم هيلإ هنع عماسلا ليميل همصخ ماقم نم طحتو هردق عفرت يتلا
هسفن ةرصن

؟: ةرظانملا غاصت فيك : ايناث
ةمكحم تامسب ًانسح ًاغوص ةرظانملا ب ةصاخلا تاعجارملا و يناعملا غاصت

نأش يف ناروش ونأ ىرسكو رذنملا نب نامعنلا ةرظانمك عماسلا طاشن ديزيل
ناسارخ برح يف هتيب ألله هتارواشمو يدهملا تارظانمو برعلا

ل ةرظانمو ت/749/ه يدرولا نب رمع نيدلا نيزل ملقلا و فيسلا ةرظانمو
ماعلا لوصف نيب ةرظانمو يرتحبلا بحاصو مامت يبأ بحاص نيب يدم آل

يسدقملل ناصحلا و لمجلا نيب ةرظانمو ت/401/ه يبلحلا بيبح النب
ةرظانمو رحبلا و ربلا نيبو ءاملا و ءاوهلا نيب ةرظانمو /875/ه يفوتملا

راهنلا و ليللا نيب ةرظانمو ءامسلا و ضر األ نيب
: ةرظانملا طورش : ثاثلا
: طورش ثالةث ةرظانملل

رهظت ثيح امهتافص يف نينيابتم نيداضتم نيمصخ نيب عمجي 1-نأ
امهصاوخ

ةلدأب هنرق معازم دّنفت ًاججح هترظانم يف نيمصخلا نم لك يتأي 2-نأ
هنع عماسلا ب ليمي ثيحب مصخلا ماقم نم طحتو هردق عفرت نأ اهنأش نم

هيلإ
قايس ىلع بترتو ًا نسح ًا غوص تاعجارملا و يناعملا نم غاصت 3-نأ
. ةلكشملا ّلحب ةبغرلا هيف يّمنتو عماسلا طاشن كلذب ديزي مكحم
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ـة ماقملا
اهصئاصخو اهرصانعو اهفيرعت

: اهفيرعت وأال-
،مث ماقأ نم ناكم مسا اهنأ ةماقملا يف لص غللاـيو:األ فيرعتلا -1

نوثدحتي يتلا مهسلا جم ،يأ سانلا تاماقم : ليقف ، سلجملا ىلع تقلطأ
سلا جم يف رودي يذلا ثيدحلا ىلع قلطت تحبصأ .مث نورماستيو اهيف

. لسرملا زاجملا باب نم رمسلا
تاياكح يهف ءابد الحاأل طصا يف تاماقملا يح:امأ ال طص اال فيرعتلا -2

ٍوار هنع اهيوري ، تاماقملا لطبل ةثداح ىلع اهنم ةدحاو لك لمتشت ، ةريصق
وأ ظعاومب يهتنتو ، عيدبلا و عجسلا اهبولسأ ىلع بلغيو ، نيعم

تاماقملا لطب نيب راوحلا ىلع موقت ، ةريصق ةياكح اهنإ .يأ حلمو فرط
مل نإو ، برعلا دنع ةصقلل ىلو األ روذبلا نم ربتعت تاماقملا .و اهيوارو

. ةصقلل ةينفلا طورشلا لك اهيف ققحتت
سانلا نم ةعامجلل لا قيو ، ةداسلا ،و سلجملا ينعت ةماقملا نإ لا قيو
. مهسلا جم : سانلا تاماقمو ، كلذك ةماقم سلجم يف نوعمتجي

ذإ كلذو سانلا نم ةعامجلا ىنعمب ةملكلا ةعيبر نب ديبل لمعتسا دقو
: لوقي

مايق ريصحلا باب ىدل ِجّــٌن ** ــم هنأك با ــ قرلا ِبْلُغ ٍةما ــ قمو
( قانع واأل باقرلا الظ :غلا ينعت باقرلا بلغو ).....…
: هلوق يف ةداسلا ىنعمب ىملس يبأ نب ريهز اهلمعتساو

لعفلا و لوقلا اهباتني ةيدنأو مههوجو ناسح تاماقم مهيفو
ىتح موهفملا اذه روطت ،مث ةيلهاجلا يف " ةماقملا " موهفم ناك اذكهو

األ تيمسو ": يدنشقلقلا لوقي الم". كلا نم ةثودح "األ ينعت تحبصأ
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ةعامجلا هيف عمتجي دحاو سلجم يف ركذت ،ألاهن ةماقم الم كلا نم ةثودحأ
" اهعامسل سانلا نم

: ةماقملا رصانع - ايناث
ةمدقملا -1
عوضوملا -2
ةدقعلا -3
لحلا -4

ـة: ماقملا صئاصخ - ثاثلا
: يلي امب ةماقملا زيمتت

مازتلا و قابطو سانج نم( ةيظفللا ةعانصلا ب ءولمم تاماقملا بولسأ -1
.( عجسلا ب مات

. ةبارغلا اهظافلأ ىلع بلغت -2
. ظعاوملا و مكحلا و صصقلا ب ةئيلم -3

، هلوح تاماقملا ثداوح رودت الً طب هتاماقمل تاماقملا بتاك راتخي -4
حتفلا وبأ ينادمهلا نامزلا عيدب تاماقم لطبف . ثادح األ كلت يوري ةيوارو

ديز وبأ يريرحلا تاماقم لطبو . ماشه نب ىسيع اهيوارو ، يردنكس اإل
اذ. كهو مامه نبا ثراحلا اهيوارو ، يجورسلا

مهدوزت اهنإف األبد ةادش اهظفحي امدنعف ، ةيميلعت ةدئاف تاماقملل -5
. قزرلا بلجل نادلبلا ب فاوطلا و لا يتح اال ىلع اهبلغأ رودي -6 ةريخذب

`



يلمعلا وحنلا -٢ يوادنهلا يلع نيسح -
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